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سني خردساالن (جام غنچه 

نوجوانان (جام آينده سازان المپيك)، ليگ جوانان و 

  آقايان (جام نقش جهان)، برتر جوانان و بزرگساالن

چندين با استفاده از تجربيات 

  اندركاران مسابقات، مديران، سرپرستان و مربيان

كننده در ادوار گذشته و همچنين كارشناسان خبره در اين امر بازنگري و اصالح گرديده كه الزم 

در گذشته و چه در زمان حال مساعدت و 

موجب آرامش خاطر مديران و 

اندركاران اجرايي برگزاري مسابقات خواهد بود چرا كه تأسي 

- ضمن ارائه راهكارهاي مناسب، نظم و قانون

كننده خواهد 

-ود. ما به سهم خود دست تمامي عزيزان در امر برگزاري اعم از مديران، سرپرستان، مربيان، ورزشكاران، باشگاه

فشاريم و اعتقاد 

هاي تكواندو 

  فدراسيون تكواندو جمهوري اسالمي ايران

سني خردساالن (جام غنچه 

نوجوانان (جام آينده سازان المپيك)، ليگ جوانان و 

(جام نقش جهان)، برتر جوانان و بزرگساالن

با استفاده از تجربيات 

اندركاران مسابقات، مديران، سرپرستان و مربيان

كننده در ادوار گذشته و همچنين كارشناسان خبره در اين امر بازنگري و اصالح گرديده كه الزم 

در گذشته و چه در زمان حال مساعدت و 

موجب آرامش خاطر مديران و 

اندركاران اجرايي برگزاري مسابقات خواهد بود چرا كه تأسي 

ضمن ارائه راهكارهاي مناسب، نظم و قانون

كننده خواهد هاي درگير تعيين

ود. ما به سهم خود دست تمامي عزيزان در امر برگزاري اعم از مديران، سرپرستان، مربيان، ورزشكاران، باشگاه

فشاريم و اعتقاد هاي اجرايي، داوران، فني، قضايي و ... را مي

هاي تكواندو اساسي و بلندي در ارتقاء سطح كيفي و كمي ليگ

فدراسيون تكواندو جمهوري اسالمي ايران

  

سني خردساالن (جام غنچه هاي  هاي كشور در رده

نوجوانان (جام آينده سازان المپيك)، ليگ جوانان و 

(جام نقش جهان)، برتر جوانان و بزرگساالن

با استفاده از تجربيات (جام خليج فارس)، برتر پومسه (جام ستارگان)، دسته يك پومسه (جام نشاط)، 

اندركاران مسابقات، مديران، سرپرستان و مربيان

كننده در ادوار گذشته و همچنين كارشناسان خبره در اين امر بازنگري و اصالح گرديده كه الزم 

در گذشته و چه در زمان حال مساعدت و 

موجب آرامش خاطر مديران و  دستورالعمل اجرايي

اندركاران اجرايي برگزاري مسابقات خواهد بود چرا كه تأسي 

ضمن ارائه راهكارهاي مناسب، نظم و قانون

  هاي مطلوب و پويا ايجاد خواهد كرد. 

هاي درگير تعيينجانبه تمامي مجموعه

ود. ما به سهم خود دست تمامي عزيزان در امر برگزاري اعم از مديران، سرپرستان، مربيان، ورزشكاران، باشگاه

هاي اجرايي، داوران، فني، قضايي و ... را مي

اساسي و بلندي در ارتقاء سطح كيفي و كمي ليگ

فدراسيون تكواندو جمهوري اسالمي ايران

  سازمان ليگ

 

هاي كشور در رده

نوجوانان (جام آينده سازان المپيك)، ليگ جوانان و 

(جام نقش جهان)، برتر جوانان و بزرگساالن

(جام خليج فارس)، برتر پومسه (جام ستارگان)، دسته يك پومسه (جام نشاط)، 

اندركاران مسابقات، مديران، سرپرستان و مربيان

كننده در ادوار گذشته و همچنين كارشناسان خبره در اين امر بازنگري و اصالح گرديده كه الزم 

در گذشته و چه در زمان حال مساعدت و  چه دستورالعمل اجرايي

دستورالعمل اجرايي

اندركاران اجرايي برگزاري مسابقات خواهد بود چرا كه تأسي 

ضمن ارائه راهكارهاي مناسب، نظم و قانون دستورالعمل اجرايي

هاي مطلوب و پويا ايجاد خواهد كرد. 

جانبه تمامي مجموعه

ود. ما به سهم خود دست تمامي عزيزان در امر برگزاري اعم از مديران، سرپرستان، مربيان، ورزشكاران، باشگاه

هاي اجرايي، داوران، فني، قضايي و ... را مي

اساسي و بلندي در ارتقاء سطح كيفي و كمي ليگ

فدراسيون تكواندو جمهوري اسالمي ايران
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هاي كشور در ردهتكواندو قهرماني باشگاه

نوجوانان (جام آينده سازان المپيك)، ليگ جوانان و ، (جام شكوفه هاي تكواندو)

(جام نقش جهان)، برتر جوانان و بزرگساالنآقايان نفره آقايان، جوانان و بزرگساالن 

(جام خليج فارس)، برتر پومسه (جام ستارگان)، دسته يك پومسه (جام نشاط)، 

اندركاران مسابقات، مديران، سرپرستان و مربيانگيري از نظرات مسئولين و دست

كننده در ادوار گذشته و همچنين كارشناسان خبره در اين امر بازنگري و اصالح گرديده كه الزم 

دستورالعمل اجرايي

دستورالعمل اجرايياند تشكر و قدرداني گردد. مطمئناً اجراي اين 

اندركاران اجرايي برگزاري مسابقات خواهد بود چرا كه تأسي ها و همچنين مديران و دست

دستورالعمل اجرايي

هاي مطلوب و پويا ايجاد خواهد كرد. 

جانبه تمامي مجموعهمطمئناً در اين مسير اعتقاد، اراده و همكاري صميمانه و همه

ود. ما به سهم خود دست تمامي عزيزان در امر برگزاري اعم از مديران، سرپرستان، مربيان، ورزشكاران، باشگاه

هاي اجرايي، داوران، فني، قضايي و ... را ميها و همچنين مسئولين برگزاري اعم ازكميته

اساسي و بلندي در ارتقاء سطح كيفي و كمي ليگ 

  (انشاءاهللا)(انشاءاهللا)(انشاءاهللا)(انشاءاهللا)

تكواندو قهرماني باشگاه

(جام شكوفه هاي تكواندو)

نفره آقايان، جوانان و بزرگساالن 

(جام خليج فارس)، برتر پومسه (جام ستارگان)، دسته يك پومسه (جام نشاط)، 

گيري از نظرات مسئولين و دست

كننده در ادوار گذشته و همچنين كارشناسان خبره در اين امر بازنگري و اصالح گرديده كه الزم 

دستورالعمل اجرايياست از كليه عزيزاني كه در تهيه و نگارش اين 

اند تشكر و قدرداني گردد. مطمئناً اجراي اين 

ها و همچنين مديران و دست

دستورالعمل اجراييهاي ذيربط به 

هاي مطلوب و پويا ايجاد خواهد كرد. مندي خوشايندي در مسير برگزاري ليگ

مطمئناً در اين مسير اعتقاد، اراده و همكاري صميمانه و همه

ود. ما به سهم خود دست تمامي عزيزان در امر برگزاري اعم از مديران، سرپرستان، مربيان، ورزشكاران، باشگاه

ها و همچنين مسئولين برگزاري اعم ازكميته

 هايتوانيم گام

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

تكواندو قهرماني باشگاه هايليگ دستورالعمل اجرايي

(جام شكوفه هاي تكواندو) نونهاالن

نفره آقايان، جوانان و بزرگساالن 

(جام خليج فارس)، برتر پومسه (جام ستارگان)، دسته يك پومسه (جام نشاط)، 

گيري از نظرات مسئولين و دستبرگزاري ليگ و بهره

كننده در ادوار گذشته و همچنين كارشناسان خبره در اين امر بازنگري و اصالح گرديده كه الزم 

است از كليه عزيزاني كه در تهيه و نگارش اين 

اند تشكر و قدرداني گردد. مطمئناً اجراي اين 

ها و همچنين مديران و دستها، تيم

هاي ذيربط به مامي مجموعه

مندي خوشايندي در مسير برگزاري ليگ

مطمئناً در اين مسير اعتقاد، اراده و همكاري صميمانه و همه

ود. ما به سهم خود دست تمامي عزيزان در امر برگزاري اعم از مديران، سرپرستان، مربيان، ورزشكاران، باشگاه

ها و همچنين مسئولين برگزاري اعم ازكميته

توانيم گامداريم با تعامل منطقي و سازنده مي

به اميد اينكه ما را در اين راه تنها نگذاريد. 

  

دستورالعمل اجرايي

نونهاالن  هاي تكواندو)،

نفره آقايان، جوانان و بزرگساالن  5بزرگساالن تيمي 

(جام خليج فارس)، برتر پومسه (جام ستارگان)، دسته يك پومسه (جام نشاط)، 

برگزاري ليگ و بهره

كننده در ادوار گذشته و همچنين كارشناسان خبره در اين امر بازنگري و اصالح گرديده كه الزم هاي شركت

است از كليه عزيزاني كه در تهيه و نگارش اين 

اند تشكر و قدرداني گردد. مطمئناً اجراي اين همكاري نموده

ها، تيممسئولين باشگاه

مامي مجموعهجانبه تو توجه همه

مندي خوشايندي در مسير برگزاري ليگ

مطمئناً در اين مسير اعتقاد، اراده و همكاري صميمانه و همه

ود. ما به سهم خود دست تمامي عزيزان در امر برگزاري اعم از مديران، سرپرستان، مربيان، ورزشكاران، باشگاه

ها و همچنين مسئولين برگزاري اعم ازكميته

داريم با تعامل منطقي و سازنده مي

به اميد اينكه ما را در اين راه تنها نگذاريد. 

  مقدمه:

دستورالعمل اجرايي

هاي تكواندو)،

بزرگساالن تيمي 

(جام خليج فارس)، برتر پومسه (جام ستارگان)، دسته يك پومسه (جام نشاط)،  

برگزاري ليگ و بهرهساله 

هاي شركتتيم 

است از كليه عزيزاني كه در تهيه و نگارش اين 

همكاري نموده

مسئولين باشگاه

و توجه همه

مندي خوشايندي در مسير برگزاري ليگ

مطمئناً در اين مسير اعتقاد، اراده و همكاري صميمانه و همه

ود. ما به سهم خود دست تمامي عزيزان در امر برگزاري اعم از مديران، سرپرستان، مربيان، ورزشكاران، باشگاهب

ها و همچنين مسئولين برگزاري اعم ازكميتهها و تيم

داريم با تعامل منطقي و سازنده مي

  برداريم.

به اميد اينكه ما را در اين راه تنها نگذاريد. 



 

 

كشف نيروهاي مستعد و بوجود آوردن رقابت سالم بين بازيكنان و 

هاي سراسر كشور و 

اندو و هدايت 

در بين مجامع 

و جلوگيري از 

 

فرهنگي و آشنايي با آداب و رسوم اقوام مختلف با حضور ورزشكاران و كادر همراه در 

  

كشف نيروهاي مستعد و بوجود آوردن رقابت سالم بين بازيكنان و 

هاي سراسر كشور و هاي منتخب استان

اندو و هدايت گذاري بخش خصوصي براي توان بخشيدن به ورزش تكو

در بين مجامع  هاي مسابقاتي آن

و جلوگيري از آل در طول سال 

 طريق برگزاري مسابقات

 

فرهنگي و آشنايي با آداب و رسوم اقوام مختلف با حضور ورزشكاران و كادر همراه در 

  

كشف نيروهاي مستعد و بوجود آوردن رقابت سالم بين بازيكنان و 

هاي منتخب استان

گذاري بخش خصوصي براي توان بخشيدن به ورزش تكو

هاي مسابقاتي آندفاعي تكواندو و شناساندن روش

آل در طول سال هاي جسماني، رواني و فني افراد تحت تعليم در سطح ايده

طريق برگزاري مسابقات داوران و هنرآموزان و كسب تجربه بيشتر از

 هاهاي تكواندو استان

فرهنگي و آشنايي با آداب و رسوم اقوام مختلف با حضور ورزشكاران و كادر همراه در 

  ها ايجاد زمينة كشف استعدادهاي بومي و محلي با حضور قهرمانان در استان

  

 

كشف نيروهاي مستعد و بوجود آوردن رقابت سالم بين بازيكنان و 

هاي منتخب استانارزيابي آنان جهت عضويت و احراز پست مربيگري تيم

گذاري بخش خصوصي براي توان بخشيدن به ورزش تكو

 ها ي موجود تكواندو 

دفاعي تكواندو و شناساندن روش

هاي جسماني، رواني و فني افراد تحت تعليم در سطح ايده

 هاي تكواندو جهان 

داوران و هنرآموزان و كسب تجربه بيشتر از

هاي تكواندو استانهاي اجرائي كادر برگزاري مسابقات در هيئت

فرهنگي و آشنايي با آداب و رسوم اقوام مختلف با حضور ورزشكاران و كادر همراه در 

 

ايجاد زمينة كشف استعدادهاي بومي و محلي با حضور قهرمانان در استان
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كشف نيروهاي مستعد و بوجود آوردن رقابت سالم بين بازيكنان و 

ارزيابي آنان جهت عضويت و احراز پست مربيگري تيم

گذاري بخش خصوصي براي توان بخشيدن به ورزش تكو

ها ي موجود تكواندو 

دفاعي تكواندو و شناساندن روش

هاي جسماني، رواني و فني افراد تحت تعليم در سطح ايده

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

داوران و هنرآموزان و كسب تجربه بيشتر از

هاي اجرائي كادر برگزاري مسابقات در هيئت

فرهنگي و آشنايي با آداب و رسوم اقوام مختلف با حضور ورزشكاران و كادر همراه در 

 توسعة توريست ورزشي و كمك به رشد اقتصادي كشور

ايجاد زمينة كشف استعدادهاي بومي و محلي با حضور قهرمانان در استان

كشف نيروهاي مستعد و بوجود آوردن رقابت سالم بين بازيكنان و  ايجاد زمينه مناسب جهت شناسائي و

ارزيابي آنان جهت عضويت و احراز پست مربيگري تيم

 تيم ملي تكواندو جمهوري اسالمي ايران

گذاري بخش خصوصي براي توان بخشيدن به ورزش تكوايجاد زمينه مناسب جهت سرمايه

ها ي موجود تكواندو ها با توجه به قابليت

دفاعي تكواندو و شناساندن روش ـ تعميم و گسترش ورزش رزمي

هاي جسماني، رواني و فني افراد تحت تعليم در سطح ايده

افت توان آنان به منظور پيشي گرفتن از بهترين

داوران و هنرآموزان و كسب تجربه بيشتر از

هاي اجرائي كادر برگزاري مسابقات در هيئت

فرهنگي و آشنايي با آداب و رسوم اقوام مختلف با حضور ورزشكاران و كادر همراه در 

 هاي مختلف كشور

توسعة توريست ورزشي و كمك به رشد اقتصادي كشور

ايجاد زمينة كشف استعدادهاي بومي و محلي با حضور قهرمانان در استان

ايجاد زمينه مناسب جهت شناسائي و

ارزيابي آنان جهت عضويت و احراز پست مربيگري تيم

تيم ملي تكواندو جمهوري اسالمي ايران

ايجاد زمينه مناسب جهت سرمايه

ها با توجه به قابليتاستان

تعميم و گسترش ورزش رزمي

 ورزشي و عموم مردم

هاي جسماني، رواني و فني افراد تحت تعليم در سطح ايدهاستمرار آمادگي

افت توان آنان به منظور پيشي گرفتن از بهترين

داوران و هنرآموزان و كسب تجربه بيشتر از ،ارتقاء سطح دانش مربيان

هاي اجرائي كادر برگزاري مسابقات در هيئتباال بردن قابليت

فرهنگي و آشنايي با آداب و رسوم اقوام مختلف با حضور ورزشكاران و كادر همراه در ايجاد زمينة تبادل 

هاي مختلف كشور ها و شهرستان

توسعة توريست ورزشي و كمك به رشد اقتصادي كشور

ايجاد زمينة كشف استعدادهاي بومي و محلي با حضور قهرمانان در استان

  
ايجاد زمينه مناسب جهت شناسائي و

ارزيابي آنان جهت عضويت و احراز پست مربيگري تيممربيان و 

تيم ملي تكواندو جمهوري اسالمي ايران

ايجاد زمينه مناسب جهت سرمايه

استان گذاريسرمايه

تعميم و گسترش ورزش رزمي

ورزشي و عموم مردم

استمرار آمادگي

افت توان آنان به منظور پيشي گرفتن از بهترين

ارتقاء سطح دانش مربيان

باال بردن قابليت

ايجاد زمينة تبادل 

ها و شهرستان استان

توسعة توريست ورزشي و كمك به رشد اقتصادي كشور

ايجاد زمينة كشف استعدادهاي بومي و محلي با حضور قهرمانان در استان

  اهداف:
ايجاد زمينه مناسب جهت شناسائي و -1

مربيان و 

تيم ملي تكواندو جمهوري اسالمي ايران

ايجاد زمينه مناسب جهت سرمايه -2

سرمايه

تعميم و گسترش ورزش رزمي -3

ورزشي و عموم مردم

استمرار آمادگي -4

افت توان آنان به منظور پيشي گرفتن از بهترين

ارتقاء سطح دانش مربيان -5

باال بردن قابليت -6

ايجاد زمينة تبادل  -7

استان

توسعة توريست ورزشي و كمك به رشد اقتصادي كشور -8

ايجاد زمينة كشف استعدادهاي بومي و محلي با حضور قهرمانان در استان -9



 

 

  

        

  

        قوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقات

  

 

 

قوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقات
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 ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور 

قوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقات

ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور 

قوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقات

ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور 

قوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور 

قوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور  -

قوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقات -



 

 

  هاي كشور تحت سرپرستي سازمان ليگ و زير نظر فدراسيون تكواندو برگزار 

كميته برگزاري ليگ از بين افراد متعهد، متخصص و كارآزموده بوسيله سازمان ليگ انتخاب و ابالغ ايشان 

  ليگ

هاي كشور تحت سرپرستي سازمان ليگ و زير نظر فدراسيون تكواندو برگزار 

كميته برگزاري ليگ از بين افراد متعهد، متخصص و كارآزموده بوسيله سازمان ليگ انتخاب و ابالغ ايشان 

  ارائه راهكارهاي مناسب درخصوص اجراي مطلوب و گسترش ليگ به رياست فدراسيون

ليگ دستورالعمل اجرايي

هاي كشور تحت سرپرستي سازمان ليگ و زير نظر فدراسيون تكواندو برگزار 

كميته برگزاري ليگ از بين افراد متعهد، متخصص و كارآزموده بوسيله سازمان ليگ انتخاب و ابالغ ايشان 

ارائه راهكارهاي مناسب درخصوص اجراي مطلوب و گسترش ليگ به رياست فدراسيون

  انتخاب افراد متخصص و واجد شرايط به عنوان دبير و مديران اجرايي سازمان ليگ

دستورالعمل اجراييهاي كشور از نظر كمي و كيفي برابر 

 

هاي كشور تحت سرپرستي سازمان ليگ و زير نظر فدراسيون تكواندو برگزار 

كميته برگزاري ليگ از بين افراد متعهد، متخصص و كارآزموده بوسيله سازمان ليگ انتخاب و ابالغ ايشان 

:  

ارائه راهكارهاي مناسب درخصوص اجراي مطلوب و گسترش ليگ به رياست فدراسيون

انتخاب افراد متخصص و واجد شرايط به عنوان دبير و مديران اجرايي سازمان ليگ

  هاي مختلف

هاي كشور از نظر كمي و كيفي برابر 
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هاي كشور تحت سرپرستي سازمان ليگ و زير نظر فدراسيون تكواندو برگزار 

كميته برگزاري ليگ از بين افراد متعهد، متخصص و كارآزموده بوسيله سازمان ليگ انتخاب و ابالغ ايشان 

:نفر به شرح ذيل ميباشند

  نماينده

  دريافت خط مشي رياست فدراسيون درخصوص ليگ

ارائه راهكارهاي مناسب درخصوص اجراي مطلوب و گسترش ليگ به رياست فدراسيون

انتخاب افراد متخصص و واجد شرايط به عنوان دبير و مديران اجرايي سازمان ليگ

  و مديران اجرايي

  

هاي مختلفارتباط با اسپانسرها و ايجاد زمينه حضور آنان در ليگ

هاي كشور از نظر كمي و كيفي برابر 

هاي كشور تحت سرپرستي سازمان ليگ و زير نظر فدراسيون تكواندو برگزار 

كميته برگزاري ليگ از بين افراد متعهد، متخصص و كارآزموده بوسيله سازمان ليگ انتخاب و ابالغ ايشان 

 توسط فدراسيون تكواندو صادر ميگردد.

نفر به شرح ذيل ميباشند 9

  

  نماينده كميته داوران فدراسيون

  و) نماينده كميته فني فدراسيون

  ز) نماينده كميته قضايي فدراسيون

نماينده ت تكواندو استان ميزبان يا

  : وظايف كميته برگزاري

دريافت خط مشي رياست فدراسيون درخصوص ليگ

ارائه راهكارهاي مناسب درخصوص اجراي مطلوب و گسترش ليگ به رياست فدراسيون

انتخاب افراد متخصص و واجد شرايط به عنوان دبير و مديران اجرايي سازمان ليگ

و مديران اجراييصدور احكام كاركنان سازمان ليگ 

  نظارت بر نحوه فعاليت واحدها و اركان ليگ

ارتباط با اسپانسرها و ايجاد زمينه حضور آنان در ليگ

هاي كشور از نظر كمي و كيفي برابر ريزي جهت اجراي مطلوب ليگ

  : كميته برگزاري ليگ
هاي كشور تحت سرپرستي سازمان ليگ و زير نظر فدراسيون تكواندو برگزار باشگاه هاي تكواندو

كميته برگزاري ليگ از بين افراد متعهد، متخصص و كارآزموده بوسيله سازمان ليگ انتخاب و ابالغ ايشان 

توسط فدراسيون تكواندو صادر ميگردد.

9كميته برگزاري ليگ مركب از 

  الف) رئيس سازمان ليگ 

  ب) دبير سازمان ليگ 

  مربوطهج) مدير اجرايي ليگ 

  ) مدير امورمالي سازمان ليگ

نماينده كميته داوران فدراسيون

و) نماينده كميته فني فدراسيون

ز) نماينده كميته قضايي فدراسيون

ت تكواندو استان ميزبان يا

  ت) كميته اجرايي فدراسيون

: وظايف كميته برگزاري
  الف) رئيس سازمان ليگ

دريافت خط مشي رياست فدراسيون درخصوص ليگ

ارائه راهكارهاي مناسب درخصوص اجراي مطلوب و گسترش ليگ به رياست فدراسيون

  شركت در جلسات فدراسيون

انتخاب افراد متخصص و واجد شرايط به عنوان دبير و مديران اجرايي سازمان ليگ

صدور احكام كاركنان سازمان ليگ 

نظارت بر نحوه فعاليت واحدها و اركان ليگ

ارتباط با اسپانسرها و ايجاد زمينه حضور آنان در ليگ

ريزي جهت اجراي مطلوب ليگ

: كميته برگزاري ليگ
هاي تكواندوليگ

  گردد.

كميته برگزاري ليگ از بين افراد متعهد، متخصص و كارآزموده بوسيله سازمان ليگ انتخاب و ابالغ ايشان 

توسط فدراسيون تكواندو صادر ميگردد.

كميته برگزاري ليگ مركب از 

الف) رئيس سازمان ليگ 

ب) دبير سازمان ليگ 

ج) مدير اجرايي ليگ 

) مدير امورمالي سازمان ليگ

نماينده كميته داوران فدراسيون

و) نماينده كميته فني فدراسيون

ز) نماينده كميته قضايي فدراسيون

ت تكواندو استان ميزبان يائ) رئيس هي

ت) كميته اجرايي فدراسيون

: وظايف كميته برگزاري
الف) رئيس سازمان ليگ

دريافت خط مشي رياست فدراسيون درخصوص ليگ

ارائه راهكارهاي مناسب درخصوص اجراي مطلوب و گسترش ليگ به رياست فدراسيون

شركت در جلسات فدراسيون

انتخاب افراد متخصص و واجد شرايط به عنوان دبير و مديران اجرايي سازمان ليگ

صدور احكام كاركنان سازمان ليگ 

نظارت بر نحوه فعاليت واحدها و اركان ليگ

ارتباط با اسپانسرها و ايجاد زمينه حضور آنان در ليگ

ريزي جهت اجراي مطلوب ليگبرنامه

: كميته برگزاري ليگ 1ماده 
ليگ –1-1

گردد.مي

كميته برگزاري ليگ از بين افراد متعهد، متخصص و كارآزموده بوسيله سازمان ليگ انتخاب و ابالغ ايشان  –1-2

توسط فدراسيون تكواندو صادر ميگردد.

كميته برگزاري ليگ مركب از  -1-3

الف) رئيس سازمان ليگ 

ب) دبير سازمان ليگ 

ج) مدير اجرايي ليگ 

) مدير امورمالي سازمان ليگد

نماينده كميته داوران فدراسيونه) 

و) نماينده كميته فني فدراسيون

ز) نماينده كميته قضايي فدراسيون

) رئيس هيح

ت) كميته اجرايي فدراسيون

: وظايف كميته برگزاري 2ماده 
الف) رئيس سازمان ليگ

دريافت خط مشي رياست فدراسيون درخصوص ليگ 2-1

ارائه راهكارهاي مناسب درخصوص اجراي مطلوب و گسترش ليگ به رياست فدراسيون -2-2

شركت در جلسات فدراسيون 2-3

انتخاب افراد متخصص و واجد شرايط به عنوان دبير و مديران اجرايي سازمان ليگ -2-4

صدور احكام كاركنان سازمان ليگ  -2-5

نظارت بر نحوه فعاليت واحدها و اركان ليگ -2-6

ارتباط با اسپانسرها و ايجاد زمينه حضور آنان در ليگ -2-7

برنامه -2-8



 

 

بازديد از سالن مسابقات و امكانات الزم جهت برگزاري مطلوب مسابقات اعم ازتشك استاندارد و ساير 
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كننده در ليگ (وروديه، درصد قرارداد، وديعه و ...) به صورت 

سر و پيگيري جذب منابع مالي مورد نياز سازمان ليگ از اعتبارات فدراسيون (منابع مرتبط با ليگ) اسپان

  ها و اهداف تعيين شده

  ن سازمان ليگ و انعكاس نقاط قوت و ضعف

  هاي هر سال و نظارت بر اجراي به موقع آن پس از تصويب رئيس سازمان ليگ

  ليگ جهت تصويب و اجرا

بازديد از سالن مسابقات و امكانات الزم جهت برگزاري مطلوب مسابقات اعم ازتشك استاندارد و ساير 
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  مسابقات و ارائه به رئيس و يا دبير سازمان ليگ
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كننده در ليگ (وروديه، درصد قرارداد، وديعه و ...) به صورت 

پيگيري جذب منابع مالي مورد نياز سازمان ليگ از اعتبارات فدراسيون (منابع مرتبط با ليگ) اسپان

ها و اهداف تعيين شده

  ها و ارائه به رئيس سازمان ليگ

ن سازمان ليگ و انعكاس نقاط قوت و ضعف

  بيني و اداره جلسات سازمان ليگ با هماهنگي رئيس سازمان ليگ

هاي هر سال و نظارت بر اجراي به موقع آن پس از تصويب رئيس سازمان ليگ

ليگ جهت تصويب و اجرا

بازديد از سالن مسابقات و امكانات الزم جهت برگزاري مطلوب مسابقات اعم ازتشك استاندارد و ساير 
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مسابقات و ارائه به رئيس و يا دبير سازمان ليگ
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كننده در ليگ (وروديه، درصد قرارداد، وديعه و ...) به صورت 

  چك و يا فيش واريز شده در وجه حساب جاري فدراسيون مربوط به سازمان ليگ

پيگيري جذب منابع مالي مورد نياز سازمان ليگ از اعتبارات فدراسيون (منابع مرتبط با ليگ) اسپان

 

  هاي اعضاء و واحدهاي تحت امر

ها و اهداف تعيين شدهها در چارچوب سياست

ها و ارائه به رئيس سازمان ليگ

ن سازمان ليگ و انعكاس نقاط قوت و ضعف

بيني و اداره جلسات سازمان ليگ با هماهنگي رئيس سازمان ليگ

هاي هر سال و نظارت بر اجراي به موقع آن پس از تصويب رئيس سازمان ليگ

ليگ جهت تصويب و اجرا دريافت نقطه نظرات مديران اجرايي و ارائه آن به رئيس سازمان

بازديد از سالن مسابقات و امكانات الزم جهت برگزاري مطلوب مسابقات اعم ازتشك استاندارد و ساير 
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مسابقات و ارائه به رئيس و يا دبير سازمان ليگ

  هاي مصوب

  مسابقات (انتظامات، خدمات و ...)
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كننده در ليگ (وروديه، درصد قرارداد، وديعه و ...) به صورت 

چك و يا فيش واريز شده در وجه حساب جاري فدراسيون مربوط به سازمان ليگ

پيگيري جذب منابع مالي مورد نياز سازمان ليگ از اعتبارات فدراسيون (منابع مرتبط با ليگ) اسپان
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هاي اعضاء و واحدهاي تحت امر

ها در چارچوب سياست

ها و ارائه به رئيس سازمان ليگ

ن سازمان ليگ و انعكاس نقاط قوت و ضعفهاي واحدها و اركا

بيني و اداره جلسات سازمان ليگ با هماهنگي رئيس سازمان ليگ

هاي هر سال و نظارت بر اجراي به موقع آن پس از تصويب رئيس سازمان ليگ

دريافت نقطه نظرات مديران اجرايي و ارائه آن به رئيس سازمان

بازديد از سالن مسابقات و امكانات الزم جهت برگزاري مطلوب مسابقات اعم ازتشك استاندارد و ساير 

  مواردي كه در شرح وظايف ميزبان ذكر شده است.
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مسابقات و ارائه به رئيس و يا دبير سازمان ليگ

هاي مصوبدستورالعمل اجرايي

مسابقات (انتظامات، خدمات و ...)
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  فدراسيون 

كننده در ليگ (وروديه، درصد قرارداد، وديعه و ...) به صورت هاي شركت

چك و يا فيش واريز شده در وجه حساب جاري فدراسيون مربوط به سازمان ليگ

پيگيري جذب منابع مالي مورد نياز سازمان ليگ از اعتبارات فدراسيون (منابع مرتبط با ليگ) اسپان

هاي اعضاء و واحدهاي تحت امر

ها در چارچوب سياستانجام مكاتبات مورد نياز اجراي برنامه

ها و ارائه به رئيس سازمان ليگاخذ گزارش منظم و جامع از اجراي برنامه

هاي واحدها و اركانظارت مستقيم بر نحوه فعاليت

بيني و اداره جلسات سازمان ليگ با هماهنگي رئيس سازمان ليگ

هاي هر سال و نظارت بر اجراي به موقع آن پس از تصويب رئيس سازمان ليگ

دريافت نقطه نظرات مديران اجرايي و ارائه آن به رئيس سازمان

  شركت در جلسات كميته قضايي

بازديد از سالن مسابقات و امكانات الزم جهت برگزاري مطلوب مسابقات اعم ازتشك استاندارد و ساير 

مواردي كه در شرح وظايف ميزبان ذكر شده است.
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مسابقات و ارائه به رئيس و يا دبير سازمان ليگتهيه گزارش جامع از نحوه برگزاري 

دستورالعمل اجراييبرگزاري مطلوب مسابقات طبق 

مسابقات (انتظامات، خدمات و ...)نظارت بر عملكرد عوامل اجرايي 
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  شركت در جلسات سازمان ليگ

  د) وظايف مدير امور مالي سازمان ليگ

 خزانه داريهماهنگي و همكاري نزديك با 

هاي شركتپيگيري اخذ مبالغ مصوب تيم

چك و يا فيش واريز شده در وجه حساب جاري فدراسيون مربوط به سازمان ليگ

پيگيري جذب منابع مالي مورد نياز سازمان ليگ از اعتبارات فدراسيون (منابع مرتبط با ليگ) اسپان

  

هاي اعضاء و واحدهاي تحت امرهماهنگي كليه فعاليت

انجام مكاتبات مورد نياز اجراي برنامه

اخذ گزارش منظم و جامع از اجراي برنامه

نظارت مستقيم بر نحوه فعاليت

بيني و اداره جلسات سازمان ليگ با هماهنگي رئيس سازمان ليگ

هاي هر سال و نظارت بر اجراي به موقع آن پس از تصويب رئيس سازمان ليگريزي ليگ

دريافت نقطه نظرات مديران اجرايي و ارائه آن به رئيس سازمان

شركت در جلسات كميته قضايي

بازديد از سالن مسابقات و امكانات الزم جهت برگزاري مطلوب مسابقات اعم ازتشك استاندارد و ساير 

مواردي كه در شرح وظايف ميزبان ذكر شده است.
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تهيه گزارش جامع از نحوه برگزاري 

برگزاري مطلوب مسابقات طبق 

نظارت بر عملكرد عوامل اجرايي 

�� 
" ������� 	
���� )���� ��#$�*� �+, -"��� �' (.+#/  ���0 �%�� �10 �� �� (

 ������� 3+1.4 �� �#�� 5+6 )����� 7+8
 (9:��;� �� ��� <=�� 5+6 ('���� �'�� �>�#� 
���

 .�'�;� ���$� 	�.� )��� % )��� �C0� %

شركت در جلسات سازمان ليگ

د) وظايف مدير امور مالي سازمان ليگ

هماهنگي و همكاري نزديك با 

پيگيري اخذ مبالغ مصوب تيم

چك و يا فيش واريز شده در وجه حساب جاري فدراسيون مربوط به سازمان ليگ

پيگيري جذب منابع مالي مورد نياز سازمان ليگ از اعتبارات فدراسيون (منابع مرتبط با ليگ) اسپان

  ب) دبير سازمان ليگ

هماهنگي كليه فعاليتايجاد 

انجام مكاتبات مورد نياز اجراي برنامه

اخذ گزارش منظم و جامع از اجراي برنامه

نظارت مستقيم بر نحوه فعاليت

بيني و اداره جلسات سازمان ليگ با هماهنگي رئيس سازمان ليگپيش

ريزي ليگبرنامه

دريافت نقطه نظرات مديران اجرايي و ارائه آن به رئيس سازمان

شركت در جلسات كميته قضايي

  ج) مدير اجرايي

بازديد از سالن مسابقات و امكانات الزم جهت برگزاري مطلوب مسابقات اعم ازتشك استاندارد و ساير 

مواردي كه در شرح وظايف ميزبان ذكر شده است.
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تهيه گزارش جامع از نحوه برگزاري 

برگزاري مطلوب مسابقات طبق 

نظارت بر عملكرد عوامل اجرايي 
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شركت در جلسات سازمان ليگ

د) وظايف مدير امور مالي سازمان ليگ

هماهنگي و همكاري نزديك با 

پيگيري اخذ مبالغ مصوب تيم

چك و يا فيش واريز شده در وجه حساب جاري فدراسيون مربوط به سازمان ليگ

پيگيري جذب منابع مالي مورد نياز سازمان ليگ از اعتبارات فدراسيون (منابع مرتبط با ليگ) اسپان

ب) دبير سازمان ليگ

ايجاد  -2-9

انجام مكاتبات مورد نياز اجراي برنامه -2-10

اخذ گزارش منظم و جامع از اجراي برنامه -2-11

نظارت مستقيم بر نحوه فعاليت -2-12

پيش -2-13

برنامه -2-14

دريافت نقطه نظرات مديران اجرايي و ارائه آن به رئيس سازمان -2-15

شركت در جلسات كميته قضايي -2-16

ج) مدير اجرايي

بازديد از سالن مسابقات و امكانات الزم جهت برگزاري مطلوب مسابقات اعم ازتشك استاندارد و ساير  -2-17

مواردي كه در شرح وظايف ميزبان ذكر شده است.
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تهيه گزارش جامع از نحوه برگزاري  -2-18 

برگزاري مطلوب مسابقات طبق  -2-19

نظارت بر عملكرد عوامل اجرايي  -2-20
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شركت در جلسات سازمان ليگ -2-21

د) وظايف مدير امور مالي سازمان ليگ

هماهنگي و همكاري نزديك با  -2-22

پيگيري اخذ مبالغ مصوب تيم -2-23

چك و يا فيش واريز شده در وجه حساب جاري فدراسيون مربوط به سازمان ليگ

پيگيري جذب منابع مالي مورد نياز سازمان ليگ از اعتبارات فدراسيون (منابع مرتبط با ليگ) اسپان -2-24

...  



 

 

دستور پيگيري پرداخت حقوق و مزاياي كادر سازمان ليگ، كادر اجرايي مسابقات، داوران و ... براساس 

  

سازمان ليگ كار 

با هماهنگي سرناظر 

  و كميته داوران فدراسيون

رساني درخصوص خوابگاه و محل 

  

پيگيري پرداخت حقوق و مزاياي كادر سازمان ليگ، كادر اجرايي مسابقات، داوران و ... براساس 

  هاي مربوطهدريافت و واريز به حساب

  

سازمان ليگ كار با تعيين و ابالغ 

با هماهنگي سرناظر برگزاري جلسه هماهنگي داوران قبل از شروع مسابقات و ابالغ قوانين به آنها 

و كميته داوران فدراسيون

رساني درخصوص خوابگاه و محل 

  

پيگيري پرداخت حقوق و مزاياي كادر سازمان ليگ، كادر اجرايي مسابقات، داوران و ... براساس 

  فدراسيون براساس ضوابط

دريافت و واريز به حساب

  هاي تكواندو در پايان فصل ليگ

  كننده در ليگ و تصاوير رويدادهاي ليگ

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

با تعيين و ابالغ 

برگزاري جلسه هماهنگي داوران قبل از شروع مسابقات و ابالغ قوانين به آنها 

  با هماهنگي سرناظر مسابقات

و كميته داوران فدراسيون نظارت بركار داوران و ارزشيابي آنان و ارائه گزارش به رئيس سازمان ليگ

رساني درخصوص خوابگاه و محل شده و حصول اطمينان از حضور داوران و اطالع

  

 

پيگيري پرداخت حقوق و مزاياي كادر سازمان ليگ، كادر اجرايي مسابقات، داوران و ... براساس 

فدراسيون براساس ضوابط

دريافت و واريز به حساب ها و مربي بازيكنان،

هاي تكواندو در پايان فصل ليگ

كننده در ليگ و تصاوير رويدادهاي ليگ

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

با تعيين و ابالغ  2بند  ) داوران هر مسابقه از بين داوران معرفي شده در

برگزاري جلسه هماهنگي داوران قبل از شروع مسابقات و ابالغ قوانين به آنها 

با هماهنگي سرناظر مسابقات

نظارت بركار داوران و ارزشيابي آنان و ارائه گزارش به رئيس سازمان ليگ

  شرايط به مدير اجرايي ليگ جهت انجام وزن كشي

شده و حصول اطمينان از حضور داوران و اطالع
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پيگيري پرداخت حقوق و مزاياي كادر سازمان ليگ، كادر اجرايي مسابقات، داوران و ... براساس 

فدراسيون براساس ضوابط خزانه داري

ها و مربي بازيكنان،

  انعكاس اخبار ليگ قبل و بعد از برگزاري هر هفته

هاي تكواندو در پايان فصل ليگتهيه گزارش مصور، آماري و تشريحي عملكرد ليگ

كننده در ليگ و تصاوير رويدادهاي ليگ

  نده كميته داوران به سازمان ليگ

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

) داوران هر مسابقه از بين داوران معرفي شده در

  

برگزاري جلسه هماهنگي داوران قبل از شروع مسابقات و ابالغ قوانين به آنها 

با هماهنگي سرناظر مسابقاتارنج داوران تعيين شده جهت هر دوره از مسابقات 

نظارت بركار داوران و ارزشيابي آنان و ارائه گزارش به رئيس سازمان ليگ

شرايط به مدير اجرايي ليگ جهت انجام وزن كشي

  )به عنوان عضو

شده و حصول اطمينان از حضور داوران و اطالع

  برگزاري مسابقات و نظارت بر اسكان و تغذيه داوران

  معرفي داور نمونه هر هفته به مدير اجرايي ليگ مربوطه

پيگيري پرداخت حقوق و مزاياي كادر سازمان ليگ، كادر اجرايي مسابقات، داوران و ... براساس 

خزانه داريسريع اعتبارات دريافتي با 

ها و مربي بازيكنان،محاسبه درصد سهم فدراسيون، هيئت

  

انعكاس اخبار ليگ قبل و بعد از برگزاري هر هفته

  ها

تهيه گزارش مصور، آماري و تشريحي عملكرد ليگ

كننده در ليگ و تصاوير رويدادهاي ليگهاي شركت

  

نده كميته داوران به سازمان ليگ

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

) داوران هر مسابقه از بين داوران معرفي شده در

  برعهده خواهند داشت.

برگزاري جلسه هماهنگي داوران قبل از شروع مسابقات و ابالغ قوانين به آنها 

ارنج داوران تعيين شده جهت هر دوره از مسابقات 

نظارت بركار داوران و ارزشيابي آنان و ارائه گزارش به رئيس سازمان ليگ

شرايط به مدير اجرايي ليگ جهت انجام وزن كشي

به عنوان عضو(حضور در كميته قضايي مسابقات ليگ 

  شركت در جلسات سازمان ليگ 

شده و حصول اطمينان از حضور داوران و اطالع

برگزاري مسابقات و نظارت بر اسكان و تغذيه داوران

معرفي داور نمونه هر هفته به مدير اجرايي ليگ مربوطه

پيگيري پرداخت حقوق و مزاياي كادر سازمان ليگ، كادر اجرايي مسابقات، داوران و ... براساس 

  العمل پرداخت حق الزحمه

سريع اعتبارات دريافتي با 

محاسبه درصد سهم فدراسيون، هيئت

  روابط عمومي

انعكاس اخبار ليگ قبل و بعد از برگزاري هر هفته

هاها و رسانهدعوت از خبرگزاري

تهيه گزارش مصور، آماري و تشريحي عملكرد ليگ

هاي شركتتهيه عكس كليه تيم

  : وظايف كميته داوران

نده كميته داوران به سازمان ليگ

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

) داوران هر مسابقه از بين داوران معرفي شده در

برعهده خواهند داشت.

  وظايف نماينده كميته داوران

برگزاري جلسه هماهنگي داوران قبل از شروع مسابقات و ابالغ قوانين به آنها 

ارنج داوران تعيين شده جهت هر دوره از مسابقات 

نظارت بركار داوران و ارزشيابي آنان و ارائه گزارش به رئيس سازمان ليگ

شرايط به مدير اجرايي ليگ جهت انجام وزن كشيواجد 

حضور در كميته قضايي مسابقات ليگ 

شركت در جلسات سازمان ليگ 

شده و حصول اطمينان از حضور داوران و اطالعنگي با داوران دعوت

برگزاري مسابقات و نظارت بر اسكان و تغذيه داوران

معرفي داور نمونه هر هفته به مدير اجرايي ليگ مربوطه
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محاسبه درصد سهم فدراسيون، هيئت
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برگزاري جلسه هماهنگي داوران قبل از شروع مسابقات و ابالغ قوانين به آنها 
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معرفي داور نمونه هر هفته به مدير اجرايي ليگ مربوطه
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  در كليه مسابقات ليگ وهمكاري با مديراجرايي ليگ مربوطه درخصوص انتخاب بهترينهاي هفته 

نماينده كميته قضايي فدراسيون به عنوان مسئول كميته قضايي مسابقات وظيفه رسيدگي به شكايات، 

ين، مطلعين و عنداللزوم كارشناسي مربوطه، تشكيل جلسه مشورتي با حضور اعضاء 

دهنده، مطلع و كارشناس ملزم هستند در كميته 

در صورت عدم حضور رسيدگي بدون حضور آنان ادامه 

شروع به رسيدگي منوط است به ارائه شكايت، اعتراض و يا گزارش به صورت مكتوب به مسئولين سازمان 

 فدراسيون تكواندو و در موارد سكوت، برابر مقرراتي كه 

سازمان ليگ، بخش هاي تابعه و تيم هاي حاضر در ليگ در مواردي كه براي امور اجرايي و 

فني و تخصصي خود، تصميم به انتخاب و بكارگيري نيروي انساني داشته باشند، در هر حوزه براي 

فارغ التحصيالن رشته تكواندو مركز آموزش علمي كاربردي در شرايط مساوي با ديگران، اولويت 

در  و به روز رساني آنها

  (صبحانه، نهار و شام)

در كليه مسابقات ليگ وهمكاري با مديراجرايي ليگ مربوطه درخصوص انتخاب بهترينهاي هفته 

  و كميته فني فدراسيون

نماينده كميته قضايي فدراسيون به عنوان مسئول كميته قضايي مسابقات وظيفه رسيدگي به شكايات، 

ين، مطلعين و عنداللزوم كارشناسي مربوطه، تشكيل جلسه مشورتي با حضور اعضاء 

دهنده، مطلع و كارشناس ملزم هستند در كميته 

در صورت عدم حضور رسيدگي بدون حضور آنان ادامه 

شروع به رسيدگي منوط است به ارائه شكايت، اعتراض و يا گزارش به صورت مكتوب به مسئولين سازمان 

فدراسيون تكواندو و در موارد سكوت، برابر مقرراتي كه 

سازمان ليگ، بخش هاي تابعه و تيم هاي حاضر در ليگ در مواردي كه براي امور اجرايي و 

فني و تخصصي خود، تصميم به انتخاب و بكارگيري نيروي انساني داشته باشند، در هر حوزه براي 

فارغ التحصيالن رشته تكواندو مركز آموزش علمي كاربردي در شرايط مساوي با ديگران، اولويت 

و به روز رساني آنها

(صبحانه، نهار و شام)

  نظارت برآماده سازي سالن از جهت نظافت، چيدن تعداد تشك، فني، تاسيسات، اجرايي و ...

در كليه مسابقات ليگ وهمكاري با مديراجرايي ليگ مربوطه درخصوص انتخاب بهترينهاي هفته 

و كميته فني فدراسيون

نماينده كميته قضايي فدراسيون به عنوان مسئول كميته قضايي مسابقات وظيفه رسيدگي به شكايات، 

ين، مطلعين و عنداللزوم كارشناسي مربوطه، تشكيل جلسه مشورتي با حضور اعضاء 

دهنده، مطلع و كارشناس ملزم هستند در كميته 

در صورت عدم حضور رسيدگي بدون حضور آنان ادامه 

شروع به رسيدگي منوط است به ارائه شكايت، اعتراض و يا گزارش به صورت مكتوب به مسئولين سازمان 

فدراسيون تكواندو و در موارد سكوت، برابر مقرراتي كه 

  رسيدگي به اختالفات ورزشكاران و كادر فني با باشگاه ها و صدور احكام الزم.

سازمان ليگ، بخش هاي تابعه و تيم هاي حاضر در ليگ در مواردي كه براي امور اجرايي و 

فني و تخصصي خود، تصميم به انتخاب و بكارگيري نيروي انساني داشته باشند، در هر حوزه براي 

فارغ التحصيالن رشته تكواندو مركز آموزش علمي كاربردي در شرايط مساوي با ديگران، اولويت 

و به روز رساني آنها و نگهداري سيستم هاي داوري

(صبحانه، نهار و شام)هماهنگي جهت اسكان داوران و پذيرايي وعده هاي غذايي داوران و كادر برگزاري 

  هماهنگي جهت تامين سالن ورزشي و محل مناسب براي وزن كشي تيم ها

نظارت برآماده سازي سالن از جهت نظافت، چيدن تعداد تشك، فني، تاسيسات، اجرايي و ...

  بر حسن انجام امور توسط آنان

 

در كليه مسابقات ليگ وهمكاري با مديراجرايي ليگ مربوطه درخصوص انتخاب بهترينهاي هفته 

و كميته فني فدراسيون نظارت بركيفيت فني مسابقات وگزارش به رئيس سازمان ليگ

  در صورت نياز و دعوت سازمان ليگ

  سازمان ليگ
نماينده كميته قضايي فدراسيون به عنوان مسئول كميته قضايي مسابقات وظيفه رسيدگي به شكايات، 

  شود.هايي را دارد كه به كميته قضايي ارجاع مي

ين، مطلعين و عنداللزوم كارشناسي مربوطه، تشكيل جلسه مشورتي با حضور اعضاء 

دهنده، مطلع و كارشناس ملزم هستند در كميته شوندگان براي اداي توضيح اعم از طرفين، گزارش

در صورت عدم حضور رسيدگي بدون حضور آنان ادامه 

شروع به رسيدگي منوط است به ارائه شكايت، اعتراض و يا گزارش به صورت مكتوب به مسئولين سازمان 

  ليگ (رئيس يا دبير يا مديراجرايي ليگ) و ارجاع به كميته قضايي.

فدراسيون تكواندو و در موارد سكوت، برابر مقرراتي كه 

رسيدگي به اختالفات ورزشكاران و كادر فني با باشگاه ها و صدور احكام الزم.

سازمان ليگ، بخش هاي تابعه و تيم هاي حاضر در ليگ در مواردي كه براي امور اجرايي و 

فني و تخصصي خود، تصميم به انتخاب و بكارگيري نيروي انساني داشته باشند، در هر حوزه براي 

فارغ التحصيالن رشته تكواندو مركز آموزش علمي كاربردي در شرايط مساوي با ديگران، اولويت 

و نگهداري سيستم هاي داوري

هماهنگي جهت اسكان داوران و پذيرايي وعده هاي غذايي داوران و كادر برگزاري 

هماهنگي جهت تامين سالن ورزشي و محل مناسب براي وزن كشي تيم ها

نظارت برآماده سازي سالن از جهت نظافت، چيدن تعداد تشك، فني، تاسيسات، اجرايي و ...

بر حسن انجام امور توسط آنان
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در كليه مسابقات ليگ وهمكاري با مديراجرايي ليگ مربوطه درخصوص انتخاب بهترينهاي هفته 

نظارت بركيفيت فني مسابقات وگزارش به رئيس سازمان ليگ

  ليگ (به عنوان عضو)

در صورت نياز و دعوت سازمان ليگ

  سازمان ليگ
نماينده كميته قضايي فدراسيون به عنوان مسئول كميته قضايي مسابقات وظيفه رسيدگي به شكايات، 

هايي را دارد كه به كميته قضايي ارجاع مي

ين، مطلعين و عنداللزوم كارشناسي مربوطه، تشكيل جلسه مشورتي با حضور اعضاء 

  كميته قضايي بعهده مسئول كميته قضايي است.

شوندگان براي اداي توضيح اعم از طرفين، گزارش

در صورت عدم حضور رسيدگي بدون حضور آنان ادامه قضايي حضور يافته و توضيحات الزم را ارائه دهند. 

  يابد و با متخلف وفق مقررات رفتار خواهد شد.

شروع به رسيدگي منوط است به ارائه شكايت، اعتراض و يا گزارش به صورت مكتوب به مسئولين سازمان 

ليگ (رئيس يا دبير يا مديراجرايي ليگ) و ارجاع به كميته قضايي.

فدراسيون تكواندو و در موارد سكوت، برابر مقرراتي كه  نامه انضباطي

  خواهد بود.

رسيدگي به اختالفات ورزشكاران و كادر فني با باشگاه ها و صدور احكام الزم.

سازمان ليگ، بخش هاي تابعه و تيم هاي حاضر در ليگ در مواردي كه براي امور اجرايي و 

فني و تخصصي خود، تصميم به انتخاب و بكارگيري نيروي انساني داشته باشند، در هر حوزه براي 

فارغ التحصيالن رشته تكواندو مركز آموزش علمي كاربردي در شرايط مساوي با ديگران، اولويت 

  
و نگهداري سيستم هاي داوري نيازمندي هاي روزانه جهت برگزاري ليگ

هماهنگي جهت اسكان داوران و پذيرايي وعده هاي غذايي داوران و كادر برگزاري 

هماهنگي جهت تامين سالن ورزشي و محل مناسب براي وزن كشي تيم ها

نظارت برآماده سازي سالن از جهت نظافت، چيدن تعداد تشك، فني، تاسيسات، اجرايي و ...

بر حسن انجام امور توسط آنانتامين نيروهاي خدماتي روز و شب و نظارت 

  : وظايف نماينده كميته فني
در كليه مسابقات ليگ وهمكاري با مديراجرايي ليگ مربوطه درخصوص انتخاب بهترينهاي هفته 

نظارت بركيفيت فني مسابقات وگزارش به رئيس سازمان ليگ

ليگ (به عنوان عضو) مسابقات

در صورت نياز و دعوت سازمان ليگ جلسات سازمان ليگ

سازمان ليگدر  قضايي
نماينده كميته قضايي فدراسيون به عنوان مسئول كميته قضايي مسابقات وظيفه رسيدگي به شكايات، 

هايي را دارد كه به كميته قضايي ارجاع مي

ين، مطلعين و عنداللزوم كارشناسي مربوطه، تشكيل جلسه مشورتي با حضور اعضاء 

كميته قضايي بعهده مسئول كميته قضايي است.

شوندگان براي اداي توضيح اعم از طرفين، گزارش

قضايي حضور يافته و توضيحات الزم را ارائه دهند. 

يابد و با متخلف وفق مقررات رفتار خواهد شد.

شروع به رسيدگي منوط است به ارائه شكايت، اعتراض و يا گزارش به صورت مكتوب به مسئولين سازمان 

ليگ (رئيس يا دبير يا مديراجرايي ليگ) و ارجاع به كميته قضايي.

نامه انضباطيالذكر به موجب آئين

خواهد بود. آمده، نامهاين آئين

رسيدگي به اختالفات ورزشكاران و كادر فني با باشگاه ها و صدور احكام الزم.

سازمان ليگ، بخش هاي تابعه و تيم هاي حاضر در ليگ در مواردي كه براي امور اجرايي و 

فني و تخصصي خود، تصميم به انتخاب و بكارگيري نيروي انساني داشته باشند، در هر حوزه براي 

فارغ التحصيالن رشته تكواندو مركز آموزش علمي كاربردي در شرايط مساوي با ديگران، اولويت 

  اجرايي فدراسيون
نيازمندي هاي روزانه جهت برگزاري ليگ

هماهنگي جهت اسكان داوران و پذيرايي وعده هاي غذايي داوران و كادر برگزاري 

  نظارت بر خريد و توزيع ميان وعده 

هماهنگي جهت تامين سالن ورزشي و محل مناسب براي وزن كشي تيم ها

نظارت برآماده سازي سالن از جهت نظافت، چيدن تعداد تشك، فني، تاسيسات، اجرايي و ...

تامين نيروهاي خدماتي روز و شب و نظارت 

: وظايف نماينده كميته فني
در كليه مسابقات ليگ وهمكاري با مديراجرايي ليگ مربوطه درخصوص انتخاب بهترينهاي هفته 

نظارت بركيفيت فني مسابقات وگزارش به رئيس سازمان ليگ

مسابقاتقضايي  

جلسات سازمان ليگ

قضاييكميته نماينده 
نماينده كميته قضايي فدراسيون به عنوان مسئول كميته قضايي مسابقات وظيفه رسيدگي به شكايات، 

هايي را دارد كه به كميته قضايي ارجاع مياعتراضات و گزارش

ين، مطلعين و عنداللزوم كارشناسي مربوطه، تشكيل جلسه مشورتي با حضور اعضاء اخذ توضيح از طرف

كميته قضايي بعهده مسئول كميته قضايي است.

شوندگان براي اداي توضيح اعم از طرفين، گزارش

قضايي حضور يافته و توضيحات الزم را ارائه دهند. 

يابد و با متخلف وفق مقررات رفتار خواهد شد.

شروع به رسيدگي منوط است به ارائه شكايت، اعتراض و يا گزارش به صورت مكتوب به مسئولين سازمان 

ليگ (رئيس يا دبير يا مديراجرايي ليگ) و ارجاع به كميته قضايي.

الذكر به موجب آئينوظايف فوق

اين آئين 32ماده 

رسيدگي به اختالفات ورزشكاران و كادر فني با باشگاه ها و صدور احكام الزم.

سازمان ليگ، بخش هاي تابعه و تيم هاي حاضر در ليگ در مواردي كه براي امور اجرايي و 

فني و تخصصي خود، تصميم به انتخاب و بكارگيري نيروي انساني داشته باشند، در هر حوزه براي 

فارغ التحصيالن رشته تكواندو مركز آموزش علمي كاربردي در شرايط مساوي با ديگران، اولويت 

اجرايي فدراسيونوظايف كميته 
نيازمندي هاي روزانه جهت برگزاري ليگ

  صورت نياز از طريق سازمان ليگ

هماهنگي جهت اسكان داوران و پذيرايي وعده هاي غذايي داوران و كادر برگزاري 

نظارت بر خريد و توزيع ميان وعده 

هماهنگي جهت تامين سالن ورزشي و محل مناسب براي وزن كشي تيم ها

نظارت برآماده سازي سالن از جهت نظافت، چيدن تعداد تشك، فني، تاسيسات، اجرايي و ...

تامين نيروهاي خدماتي روز و شب و نظارت 

: وظايف نماينده كميته فني
در كليه مسابقات ليگ وهمكاري با مديراجرايي ليگ مربوطه درخصوص انتخاب بهترينهاي هفته  حضور

نظارت بركيفيت فني مسابقات وگزارش به رئيس سازمان ليگ

 حضور در كميته

جلسات سازمان ليگ در شركت

نماينده وظايف : 
نماينده كميته قضايي فدراسيون به عنوان مسئول كميته قضايي مسابقات وظيفه رسيدگي به شكايات، 

اعتراضات و گزارش

اخذ توضيح از طرف

كميته قضايي بعهده مسئول كميته قضايي است.

شوندگان براي اداي توضيح اعم از طرفين، گزارشدعوت

قضايي حضور يافته و توضيحات الزم را ارائه دهند. 

يابد و با متخلف وفق مقررات رفتار خواهد شد.

شروع به رسيدگي منوط است به ارائه شكايت، اعتراض و يا گزارش به صورت مكتوب به مسئولين سازمان 

ليگ (رئيس يا دبير يا مديراجرايي ليگ) و ارجاع به كميته قضايي.

وظايف فوق اجراي شرح

ماده  پنجمفصل برگزاري در 

رسيدگي به اختالفات ورزشكاران و كادر فني با باشگاه ها و صدور احكام الزم.

سازمان ليگ، بخش هاي تابعه و تيم هاي حاضر در ليگ در مواردي كه براي امور اجرايي و  )

فني و تخصصي خود، تصميم به انتخاب و بكارگيري نيروي انساني داشته باشند، در هر حوزه براي 

فارغ التحصيالن رشته تكواندو مركز آموزش علمي كاربردي در شرايط مساوي با ديگران، اولويت 

  خواهند شد.

وظايف كميته : 
نيازمندي هاي روزانه جهت برگزاري ليگدرخواست 

صورت نياز از طريق سازمان ليگ

هماهنگي جهت اسكان داوران و پذيرايي وعده هاي غذايي داوران و كادر برگزاري 

نظارت بر خريد و توزيع ميان وعده 

هماهنگي جهت تامين سالن ورزشي و محل مناسب براي وزن كشي تيم ها

نظارت برآماده سازي سالن از جهت نظافت، چيدن تعداد تشك، فني، تاسيسات، اجرايي و ...

تامين نيروهاي خدماتي روز و شب و نظارت 

: وظايف نماينده كميته فني5ماده 
حضور -5-1

نظارت بركيفيت فني مسابقات وگزارش به رئيس سازمان ليگ -5-2

حضور در كميته -5-3

شركت -5-4

: 6ماده 
نماينده كميته قضايي فدراسيون به عنوان مسئول كميته قضايي مسابقات وظيفه رسيدگي به شكايات،  -6-1

اعتراضات و گزارش

اخذ توضيح از طرف -6-2

كميته قضايي بعهده مسئول كميته قضايي است.

دعوت -6-3

قضايي حضور يافته و توضيحات الزم را ارائه دهند. 

يابد و با متخلف وفق مقررات رفتار خواهد شد.مي

شروع به رسيدگي منوط است به ارائه شكايت، اعتراض و يا گزارش به صورت مكتوب به مسئولين سازمان  -6-4

ليگ (رئيس يا دبير يا مديراجرايي ليگ) و ارجاع به كميته قضايي.

اجراي شرح

برگزاري در 

رسيدگي به اختالفات ورزشكاران و كادر فني با باشگاه ها و صدور احكام الزم. -6-5

)5 تبصره

فني و تخصصي خود، تصميم به انتخاب و بكارگيري نيروي انساني داشته باشند، در هر حوزه براي 

فارغ التحصيالن رشته تكواندو مركز آموزش علمي كاربردي در شرايط مساوي با ديگران، اولويت 

خواهند شد. قائل

: 7ماده 
درخواست  -7-1

صورت نياز از طريق سازمان ليگ

هماهنگي جهت اسكان داوران و پذيرايي وعده هاي غذايي داوران و كادر برگزاري  -7-2

نظارت بر خريد و توزيع ميان وعده  -7-3

هماهنگي جهت تامين سالن ورزشي و محل مناسب براي وزن كشي تيم ها -7-4

نظارت برآماده سازي سالن از جهت نظافت، چيدن تعداد تشك، فني، تاسيسات، اجرايي و ...  -7-5

تامين نيروهاي خدماتي روز و شب و نظارت  -7-6



 

 

  تكواندو استان هاي ميزبان رقابتهاي ليگ قهرماني باشگاه هاي كشور 

ليگ جهت برگزاري مسابقات و وزن 

  

  هماهنگي با سرمايه گذار جهت راه اندازي سيستم هاي نور و فالو در مسابقات ليگ برتر

تكواندو استان هاي ميزبان رقابتهاي ليگ قهرماني باشگاه هاي كشور 

  ليه نيازمندي هاي الزم اعم از نيروي متخصص انساني و تجهيزات

ليگ جهت برگزاري مسابقات و وزن 

  هماهنگي جهت اختصاص مكان مناسب جهت اسكان داوران و كادر برگزاري مسابقات ليگ

  

  

هماهنگي با سرمايه گذار جهت راه اندازي سيستم هاي نور و فالو در مسابقات ليگ برتر

تكواندو استان هاي ميزبان رقابتهاي ليگ قهرماني باشگاه هاي كشور 

  هماهنگي با اصحاب رسانه و خبرگزاري  ها جهت پوشش خبري مسابقات ليگ

ليه نيازمندي هاي الزم اعم از نيروي متخصص انساني و تجهيزات

ليگ جهت برگزاري مسابقات و وزن 

هماهنگي جهت اختصاص مكان مناسب جهت اسكان داوران و كادر برگزاري مسابقات ليگ

  

 

  هماهنگي، پيگيري و نظارت بر راه اندازي و اجراي سيستم هاي داوري

  نظارت بر حسن انجام سيستم هاي صوتي و تصويري سالن

هماهنگي با سرمايه گذار جهت راه اندازي سيستم هاي نور و فالو در مسابقات ليگ برتر

تكواندو استان هاي ميزبان رقابتهاي ليگ قهرماني باشگاه هاي كشور 
  هماهنگي با سازمان ليگ حهت برگزاري مطلوب مسابقات ليگ

هماهنگي با اصحاب رسانه و خبرگزاري  ها جهت پوشش خبري مسابقات ليگ

ليه نيازمندي هاي الزم اعم از نيروي متخصص انساني و تجهيزات

ليگ جهت برگزاري مسابقات و وزن  دستورالعمل اجرايي

هماهنگي جهت اختصاص مكان مناسب جهت اسكان داوران و كادر برگزاري مسابقات ليگ

  اينترنت براي سالن برگزاري مسابقات و مكان وزن كشي
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هماهنگي، پيگيري و نظارت بر راه اندازي و اجراي سيستم هاي داوري

نظارت بر حسن انجام سيستم هاي صوتي و تصويري سالن

هماهنگي با سرمايه گذار جهت راه اندازي سيستم هاي نور و فالو در مسابقات ليگ برتر

تكواندو استان هاي ميزبان رقابتهاي ليگ قهرماني باشگاه هاي كشور 
هماهنگي با سازمان ليگ حهت برگزاري مطلوب مسابقات ليگ

هماهنگي با اصحاب رسانه و خبرگزاري  ها جهت پوشش خبري مسابقات ليگ

ليه نيازمندي هاي الزم اعم از نيروي متخصص انساني و تجهيزات

دستورالعمل اجراييهماهنگي جهت اختصاص سالن مناسب براساس 

هماهنگي جهت اختصاص مكان مناسب جهت اسكان داوران و كادر برگزاري مسابقات ليگ

اينترنت براي سالن برگزاري مسابقات و مكان وزن كشي

هماهنگي، پيگيري و نظارت بر راه اندازي و اجراي سيستم هاي داوري

نظارت بر حسن انجام سيستم هاي صوتي و تصويري سالن

هماهنگي با سرمايه گذار جهت راه اندازي سيستم هاي نور و فالو در مسابقات ليگ برتر

تكواندو استان هاي ميزبان رقابتهاي ليگ قهرماني باشگاه هاي كشور 
هماهنگي با سازمان ليگ حهت برگزاري مطلوب مسابقات ليگ

  هماهنگي با اداره ورزش و جوانان استان

هماهنگي با اصحاب رسانه و خبرگزاري  ها جهت پوشش خبري مسابقات ليگ

ليه نيازمندي هاي الزم اعم از نيروي متخصص انساني و تجهيزات

هماهنگي جهت اختصاص سالن مناسب براساس 

هماهنگي جهت اختصاص مكان مناسب جهت اسكان داوران و كادر برگزاري مسابقات ليگ

اينترنت براي سالن برگزاري مسابقات و مكان وزن كشي

هماهنگي، پيگيري و نظارت بر راه اندازي و اجراي سيستم هاي داوري

نظارت بر حسن انجام سيستم هاي صوتي و تصويري سالن

هماهنگي با سرمايه گذار جهت راه اندازي سيستم هاي نور و فالو در مسابقات ليگ برتر

تكواندو استان هاي ميزبان رقابتهاي ليگ قهرماني باشگاه هاي كشور رئيس هيئت 
هماهنگي با سازمان ليگ حهت برگزاري مطلوب مسابقات ليگ

هماهنگي با اداره ورزش و جوانان استان

هماهنگي با اصحاب رسانه و خبرگزاري  ها جهت پوشش خبري مسابقات ليگ

ليه نيازمندي هاي الزم اعم از نيروي متخصص انساني و تجهيزاتدر اختيار قراردادن ك

هماهنگي جهت اختصاص سالن مناسب براساس 

هماهنگي جهت اختصاص مكان مناسب جهت اسكان داوران و كادر برگزاري مسابقات ليگ

اينترنت براي سالن برگزاري مسابقات و مكان وزن كشي

هماهنگي، پيگيري و نظارت بر راه اندازي و اجراي سيستم هاي داوري

نظارت بر حسن انجام سيستم هاي صوتي و تصويري سالن

هماهنگي با سرمايه گذار جهت راه اندازي سيستم هاي نور و فالو در مسابقات ليگ برتر

رئيس هيئت وظايف 
هماهنگي با سازمان ليگ حهت برگزاري مطلوب مسابقات ليگ

هماهنگي با اداره ورزش و جوانان استان

هماهنگي با اصحاب رسانه و خبرگزاري  ها جهت پوشش خبري مسابقات ليگ

در اختيار قراردادن ك

هماهنگي جهت اختصاص سالن مناسب براساس 

  كشي از ورزشكاران

هماهنگي جهت اختصاص مكان مناسب جهت اسكان داوران و كادر برگزاري مسابقات ليگ

اينترنت براي سالن برگزاري مسابقات و مكان وزن كشيتامين 

هماهنگي، پيگيري و نظارت بر راه اندازي و اجراي سيستم هاي داوري -7-7

نظارت بر حسن انجام سيستم هاي صوتي و تصويري سالن -7-8

هماهنگي با سرمايه گذار جهت راه اندازي سيستم هاي نور و فالو در مسابقات ليگ برتر -7-9

وظايف : 8ماده 
هماهنگي با سازمان ليگ حهت برگزاري مطلوب مسابقات ليگ -8-1

هماهنگي با اداره ورزش و جوانان استان -8-2

هماهنگي با اصحاب رسانه و خبرگزاري  ها جهت پوشش خبري مسابقات ليگ -8-3

در اختيار قراردادن ك -8-4

هماهنگي جهت اختصاص سالن مناسب براساس  -8-5

كشي از ورزشكاران

هماهنگي جهت اختصاص مكان مناسب جهت اسكان داوران و كادر برگزاري مسابقات ليگ -8-6

تامين  -8-7

ماده 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

        

        

        قوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقات

        

 

 

قوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقات
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 ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور 

قوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقات

ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور 

قوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقات

ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور 

قوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقات

 

ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور 

قوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقات

 

ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور ليگ هاي تكواندو كشور  -

قوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقاتقوانين و مقررات برگزاري مسابقات -



 

 

هاي سّني مصوب و تصويب هيئت رئيسة فدراسيون، مسابقات 

هاي  متقاضي شركت در ليگ

توانند همه ساله پس از اعالم سازمان ليگ در مدت زمان تعيين شده با 

اينترنتي و از طريق كارت هاي اعتباري بانك هاي مختلف) و 

  ابقات اعالم آمادگي نمايند.

www.iritf.org.ir 

مسابقات 

فارس)، ليگ اميد، 

نفره آقايان ، ليگ نوجوانان (جام 

هاي تكواندو)،ليگ خردساالن (جام غنچه هاي تكواندو)، ليگ 

برتر پومسه تيمي و انفرادي (جام ستارگان)، ليگ دسته يك پومسه تيمي و انفرادي(جام نشاط) و در بخش 

نفره بانوان، ليگ 

هاي تكواندو)، ليگ خردساالن 

دختر (جام غنچه هاي تكواندو) و ليگ برتر پومسه تيمي و انفرادي(جام ستارگان) و ليگ دسته يك تيمي و 

داراي كادر فني و سرپرستي 

شود دچارمشكل 

هاي مختلف شركت 

توانند از كادر فني مشترك استفاده نمايند. ( در اين خصوص تيم ها بايد در ابتداي 

سال جهت ثبت نام از كد بانك اطالعات مشترك در رده هاي مختلف سني استفاده نمايند و نام تيم 

ته حضور داشته اند كپي نموده و در صورتيكه اولين 

هاي سّني مصوب و تصويب هيئت رئيسة فدراسيون، مسابقات 

  گردد.

متقاضي شركت در ليگ

توانند همه ساله پس از اعالم سازمان ليگ در مدت زمان تعيين شده با 

اينترنتي و از طريق كارت هاي اعتباري بانك هاي مختلف) و 

ابقات اعالم آمادگي نمايند.

www.iritf.org.irتوانند با مراجعه به سايت رسمي فدراسيون به آدرس 

مسابقات  اخبارهاي سازمان ليگ و 

فارس)، ليگ اميد، هاي تكواندو در بخش آقايان تحت عنوان ليگ برتر جوانان و بزرگساالن (جام خليج

نفره آقايان ، ليگ نوجوانان (جام 

هاي تكواندو)،ليگ خردساالن (جام غنچه هاي تكواندو)، ليگ 

برتر پومسه تيمي و انفرادي (جام ستارگان)، ليگ دسته يك پومسه تيمي و انفرادي(جام نشاط) و در بخش 

نفره بانوان، ليگ  5االن تيمي 

هاي تكواندو)، ليگ خردساالن 

دختر (جام غنچه هاي تكواندو) و ليگ برتر پومسه تيمي و انفرادي(جام ستارگان) و ليگ دسته يك تيمي و 

داراي كادر فني و سرپرستي 

شود دچارمشكل هاي متفاوت برگزارمي

هاي مختلف شركت 

توانند از كادر فني مشترك استفاده نمايند. ( در اين خصوص تيم ها بايد در ابتداي 

سال جهت ثبت نام از كد بانك اطالعات مشترك در رده هاي مختلف سني استفاده نمايند و نام تيم 

ته حضور داشته اند كپي نموده و در صورتيكه اولين 

هاي سّني مصوب و تصويب هيئت رئيسة فدراسيون، مسابقات 

گردد. حذفي) برگزار مي

متقاضي شركت در ليگ هاي تيم

توانند همه ساله پس از اعالم سازمان ليگ در مدت زمان تعيين شده با 

اينترنتي و از طريق كارت هاي اعتباري بانك هاي مختلف) و 

ابقات اعالم آمادگي نمايند.نام از طريق هيئت تكواندو استان متبوع خود جهت حضور در مس

توانند با مراجعه به سايت رسمي فدراسيون به آدرس 

هاي سازمان ليگ و 

هاي تكواندو در بخش آقايان تحت عنوان ليگ برتر جوانان و بزرگساالن (جام خليج

نفره آقايان ، ليگ نوجوانان (جام  5جوانان و بزرگساالن (جام نقش جهان)، ليگ جوانان و بزرگساالن تيمي 

هاي تكواندو)،ليگ خردساالن (جام غنچه هاي تكواندو)، ليگ 

برتر پومسه تيمي و انفرادي (جام ستارگان)، ليگ دسته يك پومسه تيمي و انفرادي(جام نشاط) و در بخش 

االن تيمي بانوان تحت عنوان ليگ جوانان و بزرگساالن(جام كوثر)، ليگ جوانان و بزرگس

هاي تكواندو)، ليگ خردساالن سازان المپيك)، ليگ نونهاالن دختر (جام شكوفه

دختر (جام غنچه هاي تكواندو) و ليگ برتر پومسه تيمي و انفرادي(جام ستارگان) و ليگ دسته يك تيمي و 

داراي كادر فني و سرپرستي  توانند مي

هاي متفاوت برگزارمي

هاي مختلف شركت  كد باشگاه مشترك در ليگ

توانند از كادر فني مشترك استفاده نمايند. ( در اين خصوص تيم ها بايد در ابتداي 

سال جهت ثبت نام از كد بانك اطالعات مشترك در رده هاي مختلف سني استفاده نمايند و نام تيم 

ته حضور داشته اند كپي نموده و در صورتيكه اولين 

 

هاي سّني مصوب و تصويب هيئت رئيسة فدراسيون، مسابقات 

حذفي) برگزار مي -مرحله اي

تيمهاي كيوروگي و پومسه تيمي و انفرادي: كليه 

توانند همه ساله پس از اعالم سازمان ليگ در مدت زمان تعيين شده با 

اينترنتي و از طريق كارت هاي اعتباري بانك هاي مختلف) و 

نام از طريق هيئت تكواندو استان متبوع خود جهت حضور در مس

توانند با مراجعه به سايت رسمي فدراسيون به آدرس 

هاي سازمان ليگ و دستورالعمل اجرايي

  كننده در ليگ

هاي تكواندو در بخش آقايان تحت عنوان ليگ برتر جوانان و بزرگساالن (جام خليج

جوانان و بزرگساالن (جام نقش جهان)، ليگ جوانان و بزرگساالن تيمي 

هاي تكواندو)،ليگ خردساالن (جام غنچه هاي تكواندو)، ليگ 

برتر پومسه تيمي و انفرادي (جام ستارگان)، ليگ دسته يك پومسه تيمي و انفرادي(جام نشاط) و در بخش 

بانوان تحت عنوان ليگ جوانان و بزرگساالن(جام كوثر)، ليگ جوانان و بزرگس

سازان المپيك)، ليگ نونهاالن دختر (جام شكوفه

دختر (جام غنچه هاي تكواندو) و ليگ برتر پومسه تيمي و انفرادي(جام ستارگان) و ليگ دسته يك تيمي و 

مينمايند، هاي مختلف ليگ شركت مي

هاي متفاوت برگزارميها و مكانزمان

كد باشگاه مشترك در ليگ

توانند از كادر فني مشترك استفاده نمايند. ( در اين خصوص تيم ها بايد در ابتداي 

سال جهت ثبت نام از كد بانك اطالعات مشترك در رده هاي مختلف سني استفاده نمايند و نام تيم 

ته حضور داشته اند كپي نموده و در صورتيكه اولين 
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هاي سّني مصوب و تصويب هيئت رئيسة فدراسيون، مسابقات  كننده در رده

مرحله اي –يك دوره اي 

  

هاي كيوروگي و پومسه تيمي و انفرادي: كليه 

توانند همه ساله پس از اعالم سازمان ليگ در مدت زمان تعيين شده با 

اينترنتي و از طريق كارت هاي اعتباري بانك هاي مختلف) و  -پرداخت مبلغ وروديه (به صورت آنالين

نام از طريق هيئت تكواندو استان متبوع خود جهت حضور در مس

توانند با مراجعه به سايت رسمي فدراسيون به آدرس 

دستورالعمل اجرايياز آخرين 

 مطلع شده و اطالعات مورد نياز را دريافت نمايند.

كننده در ليگ ي شركت

هاي تكواندو در بخش آقايان تحت عنوان ليگ برتر جوانان و بزرگساالن (جام خليج

جوانان و بزرگساالن (جام نقش جهان)، ليگ جوانان و بزرگساالن تيمي 

هاي تكواندو)،ليگ خردساالن (جام غنچه هاي تكواندو)، ليگ سازان المپيك)، ليگ نونهاالن (جام شكوفه

برتر پومسه تيمي و انفرادي (جام ستارگان)، ليگ دسته يك پومسه تيمي و انفرادي(جام نشاط) و در بخش 

بانوان تحت عنوان ليگ جوانان و بزرگساالن(جام كوثر)، ليگ جوانان و بزرگس

سازان المپيك)، ليگ نونهاالن دختر (جام شكوفه

دختر (جام غنچه هاي تكواندو) و ليگ برتر پومسه تيمي و انفرادي(جام ستارگان) و ليگ دسته يك تيمي و 

هاي مختلف ليگ شركت مي

زمان هاي مختلف ليگ در

كد باشگاه مشترك در ليگ هايي كه با يك نام تيم و

توانند از كادر فني مشترك استفاده نمايند. ( در اين خصوص تيم ها بايد در ابتداي 

سال جهت ثبت نام از كد بانك اطالعات مشترك در رده هاي مختلف سني استفاده نمايند و نام تيم 

ته حضور داشته اند كپي نموده و در صورتيكه اولين خود را در صورتيكه در ليگ هاي سالهاي گذش

كننده در رده هاي شركت

يك دوره اي  –ليگ به چهار روش (رفت و برگشتي 

  هاي كشور: هاي متقاضي در ليگ

هاي كيوروگي و پومسه تيمي و انفرادي: كليه 

توانند همه ساله پس از اعالم سازمان ليگ در مدت زمان تعيين شده با 

پرداخت مبلغ وروديه (به صورت آنالين

نام از طريق هيئت تكواندو استان متبوع خود جهت حضور در مس

توانند با مراجعه به سايت رسمي فدراسيون به آدرس 

از آخرين (در لينك اطالعيه ها و بخشنامه ها) 

مطلع شده و اطالعات مورد نياز را دريافت نمايند.

ي شركتها  

هاي تكواندو در بخش آقايان تحت عنوان ليگ برتر جوانان و بزرگساالن (جام خليج

جوانان و بزرگساالن (جام نقش جهان)، ليگ جوانان و بزرگساالن تيمي 

سازان المپيك)، ليگ نونهاالن (جام شكوفه

برتر پومسه تيمي و انفرادي (جام ستارگان)، ليگ دسته يك پومسه تيمي و انفرادي(جام نشاط) و در بخش 

بانوان تحت عنوان ليگ جوانان و بزرگساالن(جام كوثر)، ليگ جوانان و بزرگس

سازان المپيك)، ليگ نونهاالن دختر (جام شكوفه

دختر (جام غنچه هاي تكواندو) و ليگ برتر پومسه تيمي و انفرادي(جام ستارگان) و ليگ دسته يك تيمي و 

  انفرادي (جام نشاط) برگزار خواهد شد.

هاي مختلف ليگ شركت مي هايي كه در رده

هاي مختلف ليگ درجداگانه بوده تا در مواقعي كه رده

هايي كه با يك نام تيم و

توانند از كادر فني مشترك استفاده نمايند. ( در اين خصوص تيم ها بايد در ابتداي 

سال جهت ثبت نام از كد بانك اطالعات مشترك در رده هاي مختلف سني استفاده نمايند و نام تيم 

خود را در صورتيكه در ليگ هاي سالهاي گذش

  : روش برگزاري
هاي شركت باتوجه به تعداد تيم

ليگ به چهار روش (رفت و برگشتي 

هاي متقاضي در ليگ

هاي كيوروگي و پومسه تيمي و انفرادي: كليه  نام در ليگ

توانند همه ساله پس از اعالم سازمان ليگ در مدت زمان تعيين شده با  كيوروگي و پومسه مي

پرداخت مبلغ وروديه (به صورت آنالين

نام از طريق هيئت تكواندو استان متبوع خود جهت حضور در مس

توانند با مراجعه به سايت رسمي فدراسيون به آدرس ها مي

(در لينك اطالعيه ها و بخشنامه ها) 

مطلع شده و اطالعات مورد نياز را دريافت نمايند.

بندي تيم : دسته و گروه

هاي تكواندو در بخش آقايان تحت عنوان ليگ برتر جوانان و بزرگساالن (جام خليج

جوانان و بزرگساالن (جام نقش جهان)، ليگ جوانان و بزرگساالن تيمي 

سازان المپيك)، ليگ نونهاالن (جام شكوفه

برتر پومسه تيمي و انفرادي (جام ستارگان)، ليگ دسته يك پومسه تيمي و انفرادي(جام نشاط) و در بخش 

بانوان تحت عنوان ليگ جوانان و بزرگساالن(جام كوثر)، ليگ جوانان و بزرگس

سازان المپيك)، ليگ نونهاالن دختر (جام شكوفهنوجوانان دختر (جام آينده

دختر (جام غنچه هاي تكواندو) و ليگ برتر پومسه تيمي و انفرادي(جام ستارگان) و ليگ دسته يك تيمي و 

انفرادي (جام نشاط) برگزار خواهد شد.

هايي كه در ردهها و هيئت

جداگانه بوده تا در مواقعي كه رده

هايي كه با يك نام تيم و و تيم

توانند از كادر فني مشترك استفاده نمايند. ( در اين خصوص تيم ها بايد در ابتداي 

سال جهت ثبت نام از كد بانك اطالعات مشترك در رده هاي مختلف سني استفاده نمايند و نام تيم 

خود را در صورتيكه در ليگ هاي سالهاي گذش

: روش برگزاري
باتوجه به تعداد تيم

ليگ به چهار روش (رفت و برگشتي 

هاي متقاضي در ليگ نام تيم ثبت

نام در ليگ الف) ثبت

كيوروگي و پومسه مي

پرداخت مبلغ وروديه (به صورت آنالين

نام از طريق هيئت تكواندو استان متبوع خود جهت حضور در مس ثبت

ها مي) باشگاه6

(در لينك اطالعيه ها و بخشنامه ها) 

مطلع شده و اطالعات مورد نياز را دريافت نمايند.

: دسته و گروه

هاي تكواندو در بخش آقايان تحت عنوان ليگ برتر جوانان و بزرگساالن (جام خليجليگ

جوانان و بزرگساالن (جام نقش جهان)، ليگ جوانان و بزرگساالن تيمي 

سازان المپيك)، ليگ نونهاالن (جام شكوفهآينده

برتر پومسه تيمي و انفرادي (جام ستارگان)، ليگ دسته يك پومسه تيمي و انفرادي(جام نشاط) و در بخش 

بانوان تحت عنوان ليگ جوانان و بزرگساالن(جام كوثر)، ليگ جوانان و بزرگس

نوجوانان دختر (جام آينده

دختر (جام غنچه هاي تكواندو) و ليگ برتر پومسه تيمي و انفرادي(جام ستارگان) و ليگ دسته يك تيمي و 

انفرادي (جام نشاط) برگزار خواهد شد.

ها و هيئت باشگاه

جداگانه بوده تا در مواقعي كه رده

  نشوند. 

و تيمها  ) باشگاه7

توانند از كادر فني مشترك استفاده نمايند. ( در اين خصوص تيم ها بايد در ابتداي  نمايند، مي

سال جهت ثبت نام از كد بانك اطالعات مشترك در رده هاي مختلف سني استفاده نمايند و نام تيم 

خود را در صورتيكه در ليگ هاي سالهاي گذش

  سال حضور آنان

: روش برگزاري9ماده 
باتوجه به تعداد تيم -9-1

ليگ به چهار روش (رفت و برگشتي 

ثبت -9-2

الف) ثبت

6تبصره 

(در لينك اطالعيه ها و بخشنامه ها) 

مطلع شده و اطالعات مورد نياز را دريافت نمايند.

: دسته و گروه10ماده 

ليگ -10-1

جوانان و بزرگساالن (جام نقش جهان)، ليگ جوانان و بزرگساالن تيمي 

آينده

برتر پومسه تيمي و انفرادي (جام ستارگان)، ليگ دسته يك پومسه تيمي و انفرادي(جام نشاط) و در بخش 

بانوان تحت عنوان ليگ جوانان و بزرگساالن(جام كوثر)، ليگ جوانان و بزرگس

نوجوانان دختر (جام آينده

دختر (جام غنچه هاي تكواندو) و ليگ برتر پومسه تيمي و انفرادي(جام ستارگان) و ليگ دسته يك تيمي و 

انفرادي (جام نشاط) برگزار خواهد شد.

باشگاه -10-2

جداگانه بوده تا در مواقعي كه رده

نشوند. 

7تبصره 

نمايند، مي مي

سال جهت ثبت نام از كد بانك اطالعات مشترك در رده هاي مختلف سني استفاده نمايند و نام تيم 

خود را در صورتيكه در ليگ هاي سالهاي گذش

سال حضور آنان



 

 

مي باشد نام تيم را يكبار نوشته و براي ساير ليگ هاي سال جاري كپي نمايند تا بتوانند از كادر فني و 

 بازيكن 24

هاي اول نمايند و در پايان به تيم

گردد و در صورت رسيدن تيم هاي ليگ برتر به حد نصاب الزم 

با هاي حاضر 

ن شده (رفت و 

اهداء و لوح قهرماني 

با تعداد هاي حاضر 

، كاپ سوم

سازان المپيك) تيم هاي حاضر با تعداد 

ا توجه به تعداد تيم هاي ثبت نام شده به يكي از روش هاي تعيين شده 

و لوح  ،  مدال

هاي حاضر در 

اي برگزار 

و لوح  ، مدال

  

مي باشد نام تيم را يكبار نوشته و براي ساير ليگ هاي سال جاري كپي نمايند تا بتوانند از كادر فني و 

24حداكثر فارس) با تعداد 

نمايند و در پايان به تيم

گردد و در صورت رسيدن تيم هاي ليگ برتر به حد نصاب الزم 

  نمايند. جهان) سقوط مي

هاي حاضر جهان)، تيم

ن شده (رفت و يكي از روش هاي تعيي

و لوح قهرماني  ، مدال

  نمايند.فارس) در سال بعد صعود مي

هاي حاضر تيم

سومبه شيوه جام جهاني برگزار مي نمايند و در پايان به تيم هاي اول تا 

سازان المپيك) تيم هاي حاضر با تعداد 

ا توجه به تعداد تيم هاي ثبت نام شده به يكي از روش هاي تعيين شده 

،  مدالكاپ سوم

هاي حاضر در بندي خواهد شد و براساس تعداد تيم

اي برگزار ده به مرحله دوم مشخص خواهد شد. مرحله دوم مسابقات به صورت دوره

، مدال، كاپسوم

  

مي باشد نام تيم را يكبار نوشته و براي ساير ليگ هاي سال جاري كپي نمايند تا بتوانند از كادر فني و 

فارس) با تعداد تيم در ليگ برتر جوانان و بزرگساالن (جام خليج

نمايند و در پايان به تيم ديدارهاي خود را براساس جدول تعيين شده به صورت رفت و برگشت برگزار مي

گردد و در صورت رسيدن تيم هاي ليگ برتر به حد نصاب الزم 

جهان) سقوط مي

جهان)، تيمبزرگساالن (جام نقش

يكي از روش هاي تعيي

، مدالكاپ سوم

فارس) در سال بعد صعود مي

تيم يان،نفره آقا 

به شيوه جام جهاني برگزار مي نمايند و در پايان به تيم هاي اول تا 

سازان المپيك) تيم هاي حاضر با تعداد 

ا توجه به تعداد تيم هاي ثبت نام شده به يكي از روش هاي تعيين شده 

سومول تا هاي او در پايان به تيم

بندي خواهد شد و براساس تعداد تيم

ده به مرحله دوم مشخص خواهد شد. مرحله دوم مسابقات به صورت دوره

سومباشد و در پايان به تيم هاي اول تا 

  

 

مي باشد نام تيم را يكبار نوشته و براي ساير ليگ هاي سال جاري كپي نمايند تا بتوانند از كادر فني و 

تيم در ليگ برتر جوانان و بزرگساالن (جام خليج

ديدارهاي خود را براساس جدول تعيين شده به صورت رفت و برگشت برگزار مي

گردد و در صورت رسيدن تيم هاي ليگ برتر به حد نصاب الزم 

جهان) سقوط مي اول (جام نقش

بزرگساالن (جام نقشمتقاضي شركت در ليگ دسته اول جوانان و 

يكي از روش هاي تعييبراساس  با توجه به تعداد تيم ها و

سومهاي اول تا  و در پايان به تيم

فارس) در سال بعد صعود ميبرتر (جام خليج

 5و بزرگساالن تيمي 

به شيوه جام جهاني برگزار مي نمايند و در پايان به تيم هاي اول تا 

سازان المپيك) تيم هاي حاضر با تعداد هاي متقاضي شركت در ليگ نوجوانان (جام آينده

ا توجه به تعداد تيم هاي ثبت نام شده به يكي از روش هاي تعيين شده 

و در پايان به تيم

بندي خواهد شد و براساس تعداد تيمكننده گروه

ده به مرحله دوم مشخص خواهد شد. مرحله دوم مسابقات به صورت دوره

باشد و در پايان به تيم هاي اول تا 
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مي باشد نام تيم را يكبار نوشته و براي ساير ليگ هاي سال جاري كپي نمايند تا بتوانند از كادر فني و 

  فارس) (جام خليج

تيم در ليگ برتر جوانان و بزرگساالن (جام خليج

ديدارهاي خود را براساس جدول تعيين شده به صورت رفت و برگشت برگزار مي

گردد و در صورت رسيدن تيم هاي ليگ برتر به حد نصاب الزم 

اول (جام نقش براساس تصميم فدراسيون دو تيم انتهايي جدول به ليگ دسته

  جهان): نقش

متقاضي شركت در ليگ دسته اول جوانان و 

با توجه به تعداد تيم ها و

و در پايان به تيم

برتر (جام خليجبندي به ليگ 

  نفره آقايان: 

و بزرگساالن تيمي متقاضي شركت در ليگ جوانان 

به شيوه جام جهاني برگزار مي نمايند و در پايان به تيم هاي اول تا 

  :المپيك)

هاي متقاضي شركت در ليگ نوجوانان (جام آينده

ا توجه به تعداد تيم هاي ثبت نام شده به يكي از روش هاي تعيين شده 

و در پايان به تيم نمايندمي

  هاي تكواندو):

كننده گروههاي شركت

ده به مرحله دوم مشخص خواهد شد. مرحله دوم مسابقات به صورت دوره

باشد و در پايان به تيم هاي اول تا  نفر مي

مي باشد نام تيم را يكبار نوشته و براي ساير ليگ هاي سال جاري كپي نمايند تا بتوانند از كادر فني و 

  بازيكنان مشترك استفاده نمايند).

(جام خليج جوانان و بزرگساالن

تيم در ليگ برتر جوانان و بزرگساالن (جام خليج

ديدارهاي خود را براساس جدول تعيين شده به صورت رفت و برگشت برگزار مي

گردد و در صورت رسيدن تيم هاي ليگ برتر به حد نصاب الزم اهداء مي

براساس تصميم فدراسيون دو تيم انتهايي جدول به ليگ دسته

نقش جام( جوانان و بزرگساالن

متقاضي شركت در ليگ دسته اول جوانان و 

با توجه به تعداد تيم ها و ديدارهاي خود را

و در پايان به تيمنمايند  برگزار مي

بندي به ليگ  گردد و دو تيم اول و دوم جدول رده

نفره آقايان:  5جوانان و بزرگساالن تيمي 

متقاضي شركت در ليگ جوانان 

به شيوه جام جهاني برگزار مي نمايند و در پايان به تيم هاي اول تا 

المپيك) ناساز

هاي متقاضي شركت در ليگ نوجوانان (جام آينده

ا توجه به تعداد تيم هاي ثبت نام شده به يكي از روش هاي تعيين شده ببازيكن ديدارهاي خود را 

ميبرگزار (رفت و برگشتي، دوره اي و يا مرحله اي) 

هاي تكواندو):

هاي شركتمرحله اول ليگ نونهاالن براساس تعداد تيم

ده به مرحله دوم مشخص خواهد شد. مرحله دوم مسابقات به صورت دوره

نفر مي 30تعداد بازيكنان در اين ليگ حداكثر 

مي باشد نام تيم را يكبار نوشته و براي ساير ليگ هاي سال جاري كپي نمايند تا بتوانند از كادر فني و 

بازيكنان مشترك استفاده نمايند).

جوانان و بزرگساالن

تيم در ليگ برتر جوانان و بزرگساالن (جام خليج 12حداكثر 

ديدارهاي خود را براساس جدول تعيين شده به صورت رفت و برگشت برگزار مي

اهداء ميلوح قهرماني 

براساس تصميم فدراسيون دو تيم انتهايي جدول به ليگ دسته

جوانان و بزرگساالن

متقاضي شركت در ليگ دسته اول جوانان و هاي 

ديدارهاي خود را بازيكن

برگزار ميدوره اي و يا مرحله اي) 

گردد و دو تيم اول و دوم جدول رده

جوانان و بزرگساالن تيمي 

متقاضي شركت در ليگ جوانان هاي 

به شيوه جام جهاني برگزار مي نمايند و در پايان به تيم هاي اول تا  ديدارهاي خود را

  اهداء مي گردد.

سازآيندهنوجوانان (جام 

هاي متقاضي شركت در ليگ نوجوانان (جام آينده

بازيكن ديدارهاي خود را 

(رفت و برگشتي، دوره اي و يا مرحله اي) 

  گردد.

هاي تكواندو):(جام شكوفهليگ نونهاالن 

مرحله اول ليگ نونهاالن براساس تعداد تيم

ده به مرحله دوم مشخص خواهد شد. مرحله دوم مسابقات به صورت دورههاي صعودكنن

تعداد بازيكنان در اين ليگ حداكثر 

  

مي باشد نام تيم را يكبار نوشته و براي ساير ليگ هاي سال جاري كپي نمايند تا بتوانند از كادر فني و 

بازيكنان مشترك استفاده نمايند).

جوانان و بزرگساالن ليگ برتر

حداكثر نام، بعد از ثبت

ديدارهاي خود را براساس جدول تعيين شده به صورت رفت و برگشت برگزار مي

لوح قهرماني  ، مدال وكاپ

براساس تصميم فدراسيون دو تيم انتهايي جدول به ليگ دسته

جوانان و بزرگساالن  اميد،ليگ 

متقاضي شركت در ليگ دسته اول جوانان و هاي تيم  نام بعد از ثبت

بازيكن 24حداكثر 

دوره اي و يا مرحله اي) 

گردد و دو تيم اول و دوم جدول رده

جوانان و بزرگساالن تيمي ليگ 

هاي تيم  نام بعد از ثبت

ديدارهاي خود را بازيكن 10

اهداء مي گردد.و لوح قهرماني 

نوجوانان (جام ليگ 

هاي متقاضي شركت در ليگ نوجوانان (جام آينده نام، تيمبعد از ثبت

بازيكن ديدارهاي خود را  30

(رفت و برگشتي، دوره اي و يا مرحله اي) 

گردد.اهداء مي

ليگ نونهاالن 

مرحله اول ليگ نونهاالن براساس تعداد تيم

هاي صعودكننهر گروه تعداد تيم

تعداد بازيكنان در اين ليگ حداكثر  خواهد شد.

  اهدا مي گردد.

مي باشد نام تيم را يكبار نوشته و براي ساير ليگ هاي سال جاري كپي نمايند تا بتوانند از كادر فني و  

بازيكنان مشترك استفاده نمايند).

ليگ برتر -10-3

بعد از ثبت

ديدارهاي خود را براساس جدول تعيين شده به صورت رفت و برگشت برگزار مي

كاپ سومتا 

براساس تصميم فدراسيون دو تيم انتهايي جدول به ليگ دسته

ليگ  -10-4

بعد از ثبت

حداكثر تعداد 

دوره اي و يا مرحله اي) برگشتي، 

گردد و دو تيم اول و دوم جدول ردهمي

ليگ  -10-5

بعد از ثبت

10حداكثر 

و لوح قهرماني  مدال

ليگ  -10-6

بعد از ثبت

30حداكثر 

(رفت و برگشتي، دوره اي و يا مرحله اي) 

اهداء ميقهرماني 

ليگ نونهاالن  -10-7

مرحله اول ليگ نونهاالن براساس تعداد تيم

هر گروه تعداد تيم

خواهد شد.

اهدا مي گردد. قهرماني



 

 

صورتي كه در هر منطقه تعداد  تيم هاي ثبت نام شده به حد نصاب تعيين شده برسد، مسابقات آن منطقه به صورت 

  مي گردد.

به صورت يك دوره اي 

كاپ، مدال و لوح 

، براساس ضوابط تعيين شده طي بخشنامه صادره از سازمان ليگ، 

صورت رفت و 

هيئت هاي تكواندو استانها موظفند براي ثبت نام بازيكنان در ليگ هاي انفرادي 

كارت بيمه ورزشي كليه بازيكنان، فرم رضايتنامه 

سال آقايان و كليه بازيكنان بانوان) را رويت نموده و در هيئت بايگاني نمايند و 

پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند و ثبت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن 

ن كارت بيمه ورزشي مي باشد و هرگونه مسئوليت آن برعهده هيئت تكواندو 

الي  31، 30

 چهاردر  

سال به باال) و پومسه تركيبي (پومسه استاندارد+ 

الي  18،  17

دد و در پايان به نفرات اول تا چهارم هر رده سني در ديدارهاي 

 جمع (با احتساب

: مدال بازيكنان و تيم هايي در جمع امتياز تيم ها حساب خواهد شد كه تعداد شركت 

تيم باشد، مالك تعداد نفرات و يا تيم ها ثبت نام اوليه 

ل، اسامي بازيكنان انفرادي خود را به همراه 

مدارك الزم به صورت مكتوب، به سازمان ليگ اعالم نمايند و در صورت تغيير در اسامي قبل از شروع 

صورتي كه در هر منطقه تعداد  تيم هاي ثبت نام شده به حد نصاب تعيين شده برسد، مسابقات آن منطقه به صورت 

مي گردد.مرحله اول به تيم هاي اول تا سوم كاپ، مدال و لوح قهرماني اهدا 

به صورت يك دوره اي 

كاپ، مدال و لوح  اي متقاضي برگزار مي گردد و در پايان به تيم هاي اول تا سوم

، براساس ضوابط تعيين شده طي بخشنامه صادره از سازمان ليگ، 

صورت رفت و ه ب و استاندارد و انفرادي تركيبي)

هيئت هاي تكواندو استانها موظفند براي ثبت نام بازيكنان در ليگ هاي انفرادي 

كارت بيمه ورزشي كليه بازيكنان، فرم رضايتنامه 

سال آقايان و كليه بازيكنان بانوان) را رويت نموده و در هيئت بايگاني نمايند و 

پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند و ثبت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن 

ن كارت بيمه ورزشي مي باشد و هرگونه مسئوليت آن برعهده هيئت تكواندو 

30الي  18، 17

 استاندارد نفره

سال به باال) و پومسه تركيبي (پومسه استاندارد+ 

17الي  15سال، 

دد و در پايان به نفرات اول تا چهارم هر رده سني در ديدارهاي 

(با احتساب سوم

  

: مدال بازيكنان و تيم هايي در جمع امتياز تيم ها حساب خواهد شد كه تعداد شركت 

تيم باشد، مالك تعداد نفرات و يا تيم ها ثبت نام اوليه 

ل، اسامي بازيكنان انفرادي خود را به همراه 

مدارك الزم به صورت مكتوب، به سازمان ليگ اعالم نمايند و در صورت تغيير در اسامي قبل از شروع 

  در شش منطقه و به صورت يك دوره اي برگزار مي گردد. 

صورتي كه در هر منطقه تعداد  تيم هاي ثبت نام شده به حد نصاب تعيين شده برسد، مسابقات آن منطقه به صورت 

مرحله اول به تيم هاي اول تا سوم كاپ، مدال و لوح قهرماني اهدا 

به صورت يك دوره اي  97يي در سال 

اي متقاضي برگزار مي گردد و در پايان به تيم هاي اول تا سوم

، براساس ضوابط تعيين شده طي بخشنامه صادره از سازمان ليگ، 

استاندارد و انفرادي تركيبي)

هيئت هاي تكواندو استانها موظفند براي ثبت نام بازيكنان در ليگ هاي انفرادي 

كارت بيمه ورزشي كليه بازيكنان، فرم رضايتنامه 

سال آقايان و كليه بازيكنان بانوان) را رويت نموده و در هيئت بايگاني نمايند و 

پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند و ثبت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن 

ن كارت بيمه ورزشي مي باشد و هرگونه مسئوليت آن برعهده هيئت تكواندو 

17الي  15،  14الي 

نفره سهو تيمي  

سال به باال) و پومسه تركيبي (پومسه استاندارد+ 

سال،  14) در چهار رده سني (زير 

دد و در پايان به نفرات اول تا چهارم هر رده سني در ديدارهاي 

سومهاي اول تا مدال و حكم قهرماني اهداء شده و به تيم

  و حكم قهرماني اهداء خواهد شد.

: مدال بازيكنان و تيم هايي در جمع امتياز تيم ها حساب خواهد شد كه تعداد شركت 

تيم باشد، مالك تعداد نفرات و يا تيم ها ثبت نام اوليه 

ل، اسامي بازيكنان انفرادي خود را به همراه 

مدارك الزم به صورت مكتوب، به سازمان ليگ اعالم نمايند و در صورت تغيير در اسامي قبل از شروع 

 

در شش منطقه و به صورت يك دوره اي برگزار مي گردد. 

صورتي كه در هر منطقه تعداد  تيم هاي ثبت نام شده به حد نصاب تعيين شده برسد، مسابقات آن منطقه به صورت 

مرحله اول به تيم هاي اول تا سوم كاپ، مدال و لوح قهرماني اهدا 

يي در سال هر منطقه دو تيم به مرحله نهايي راه خواهند يافت و مسابقات مرحله نها

اي متقاضي برگزار مي گردد و در پايان به تيم هاي اول تا سوم

، براساس ضوابط تعيين شده طي بخشنامه صادره از سازمان ليگ، 

استاندارد و انفرادي تركيبي) تيمي سه نفره

   

هيئت هاي تكواندو استانها موظفند براي ثبت نام بازيكنان در ليگ هاي انفرادي 

كارت بيمه ورزشي كليه بازيكنان، فرم رضايتنامه 

سال آقايان و كليه بازيكنان بانوان) را رويت نموده و در هيئت بايگاني نمايند و 

پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند و ثبت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن 

ن كارت بيمه ورزشي مي باشد و هرگونه مسئوليت آن برعهده هيئت تكواندو 

الي  12سال،  12

 سال) 65سال و باالي 

سال به باال) و پومسه تركيبي (پومسه استاندارد+ 

) در چهار رده سني (زير 

دد و در پايان به نفرات اول تا چهارم هر رده سني در ديدارهاي 

مدال و حكم قهرماني اهداء شده و به تيم

و حكم قهرماني اهداء خواهد شد.

: مدال بازيكنان و تيم هايي در جمع امتياز تيم ها حساب خواهد شد كه تعداد شركت 

تيم باشد، مالك تعداد نفرات و يا تيم ها ثبت نام اوليه 

ل، اسامي بازيكنان انفرادي خود را به همراه تيم هاي حاضر در ليگ موظفند، قبل از برگزاري هفته او

مدارك الزم به صورت مكتوب، به سازمان ليگ اعالم نمايند و در صورت تغيير در اسامي قبل از شروع 

  نيم فصل دوم بايد اسامي خود را به سازمان ليگ اعالم نمايند.
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  تكواندو):

در شش منطقه و به صورت يك دوره اي برگزار مي گردد. 

صورتي كه در هر منطقه تعداد  تيم هاي ثبت نام شده به حد نصاب تعيين شده برسد، مسابقات آن منطقه به صورت 

مرحله اول به تيم هاي اول تا سوم كاپ، مدال و لوح قهرماني اهدا 

هر منطقه دو تيم به مرحله نهايي راه خواهند يافت و مسابقات مرحله نها

اي متقاضي برگزار مي گردد و در پايان به تيم هاي اول تا سوم

  :آقايان و بانوان (جام ستارگان)

، براساس ضوابط تعيين شده طي بخشنامه صادره از سازمان ليگ، 

تيمي سه نفرهاستاندارد،

 .گردد ميبرگشت و براساس جدول تعيين شده برگزار 

هيئت هاي تكواندو استانها موظفند براي ثبت نام بازيكنان در ليگ هاي انفرادي 

كارت بيمه ورزشي كليه بازيكنان، فرم رضايتنامه  (انفرادي استاندارد و انفرادي تركيبي)

سال آقايان و كليه بازيكنان بانوان) را رويت نموده و در هيئت بايگاني نمايند و 

پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند و ثبت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن 

ن كارت بيمه ورزشي مي باشد و هرگونه مسئوليت آن برعهده هيئت تكواندو 

12(زير  رده سني

سال و باالي  65

سال به باال) و پومسه تركيبي (پومسه استاندارد+  31و   30الي 

) در چهار رده سني (زير "بيكاك و ناريوشا

دد و در پايان به نفرات اول تا چهارم هر رده سني در ديدارهاي 

مدال و حكم قهرماني اهداء شده و به تيم

و حكم قهرماني اهداء خواهد شد. ) كاپ

: مدال بازيكنان و تيم هايي در جمع امتياز تيم ها حساب خواهد شد كه تعداد شركت 

تيم باشد، مالك تعداد نفرات و يا تيم ها ثبت نام اوليه  4

تيم هاي حاضر در ليگ موظفند، قبل از برگزاري هفته او

مدارك الزم به صورت مكتوب، به سازمان ليگ اعالم نمايند و در صورت تغيير در اسامي قبل از شروع 

نيم فصل دوم بايد اسامي خود را به سازمان ليگ اعالم نمايند.

تكواندو): غنچه هاي

در شش منطقه و به صورت يك دوره اي برگزار مي گردد. 

صورتي كه در هر منطقه تعداد  تيم هاي ثبت نام شده به حد نصاب تعيين شده برسد، مسابقات آن منطقه به صورت 

مرحله اول به تيم هاي اول تا سوم كاپ، مدال و لوح قهرماني اهدا در پايان 

هر منطقه دو تيم به مرحله نهايي راه خواهند يافت و مسابقات مرحله نها

اي متقاضي برگزار مي گردد و در پايان به تيم هاي اول تا سوم

آقايان و بانوان (جام ستارگان)

، براساس ضوابط تعيين شده طي بخشنامه صادره از سازمان ليگ، نام تيم ها و ورزشكاران

استاندارد، نفرادي

برگشت و براساس جدول تعيين شده برگزار 

هيئت هاي تكواندو استانها موظفند براي ثبت نام بازيكنان در ليگ هاي انفرادي 

(انفرادي استاندارد و انفرادي تركيبي)

سال آقايان و كليه بازيكنان بانوان) را رويت نموده و در هيئت بايگاني نمايند و 

پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند و ثبت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن 

ن كارت بيمه ورزشي مي باشد و هرگونه مسئوليت آن برعهده هيئت تكواندو 

رده سني 9در استاندارد 

65الي  61سال، 

الي  18،  17الي  15

بيكاك و ناريوشا"پومسه ابداعي+ پومسه جديد 

دد و در پايان به نفرات اول تا چهارم هر رده سني در ديدارهاي گربرگزار مي

مدال و حكم قهرماني اهداء شده و به تيم

) كاپهاي به دست آمده در هر رده ليگ

: مدال بازيكنان و تيم هايي در جمع امتياز تيم ها حساب خواهد شد كه تعداد شركت 

4نفر يا  4 حداقل

تيم هاي حاضر در ليگ موظفند، قبل از برگزاري هفته او

مدارك الزم به صورت مكتوب، به سازمان ليگ اعالم نمايند و در صورت تغيير در اسامي قبل از شروع 

نيم فصل دوم بايد اسامي خود را به سازمان ليگ اعالم نمايند.

غنچه هاي(جام  خردساالن

در شش منطقه و به صورت يك دوره اي برگزار مي گردد.  خردساالن

صورتي كه در هر منطقه تعداد  تيم هاي ثبت نام شده به حد نصاب تعيين شده برسد، مسابقات آن منطقه به صورت 

در پايان  يك دوره اي برگزار خواهد شد و

هر منطقه دو تيم به مرحله نهايي راه خواهند يافت و مسابقات مرحله نها

اي متقاضي برگزار مي گردد و در پايان به تيم هاي اول تا سوم(جشنواره اي) در يكي از استان ه

    

آقايان و بانوان (جام ستارگان) پومسه

نام تيم ها و ورزشكاران

نفراديا(رده  سه

برگشت و براساس جدول تعيين شده برگزار 

هيئت هاي تكواندو استانها موظفند براي ثبت نام بازيكنان در ليگ هاي انفرادي 

(انفرادي استاندارد و انفرادي تركيبي)

سال آقايان و كليه بازيكنان بانوان) را رويت نموده و در هيئت بايگاني نمايند و  18

پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند و ثبت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن 

ن كارت بيمه ورزشي مي باشد و هرگونه مسئوليت آن برعهده هيئت تكواندو 

  استان مربوطه مي باشد.

استاندارد انفرادي 

 60الي  51، 50

15سال،  14( زير 

پومسه ابداعي+ پومسه جديد 

برگزار مي) سال به باال

مدال و حكم قهرماني اهداء شده و به تيم، انفرادي و تيمي سه نفره

هاي به دست آمده در هر رده ليگ

: مدال بازيكنان و تيم هايي در جمع امتياز تيم ها حساب خواهد شد كه تعداد شركت 

حداقلكنندگان و يا تيم هاي حاضر 

  در سايت فدراسيون مي باشد.

تيم هاي حاضر در ليگ موظفند، قبل از برگزاري هفته او

مدارك الزم به صورت مكتوب، به سازمان ليگ اعالم نمايند و در صورت تغيير در اسامي قبل از شروع 

نيم فصل دوم بايد اسامي خود را به سازمان ليگ اعالم نمايند.

خردساالنليگ 

خردساالنمرحله اول ليگ 

صورتي كه در هر منطقه تعداد  تيم هاي ثبت نام شده به حد نصاب تعيين شده برسد، مسابقات آن منطقه به صورت 

يك دوره اي برگزار خواهد شد و

هر منطقه دو تيم به مرحله نهايي راه خواهند يافت و مسابقات مرحله نها

(جشنواره اي) در يكي از استان ه

    مي گردد.قهرماني اهدا 

پومسه برتر ليگ

نام تيم ها و ورزشكاران بعد از ثبت

سه در مسابقات

برگشت و براساس جدول تعيين شده برگزار 

هيئت هاي تكواندو استانها موظفند براي ثبت نام بازيكنان در ليگ هاي انفرادي : 8

(انفرادي استاندارد و انفرادي تركيبي)

18(براي بازيكنان زير 

پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند و ثبت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن 

ن كارت بيمه ورزشي مي باشد و هرگونه مسئوليت آن برعهده هيئت تكواندو رضايتنامه و دارا بود

استان مربوطه مي باشد.

انفرادي  ليگ پومسه 

50الي  41، 40

( زير  رده سني

پومسه ابداعي+ پومسه جديد 

سال به باال 31و   30

انفرادي و تيمي سه نفره

هاي به دست آمده در هر رده ليگامتياز

: مدال بازيكنان و تيم هايي در جمع امتياز تيم ها حساب خواهد شد كه تعداد شركت 9

كنندگان و يا تيم هاي حاضر 

در سايت فدراسيون مي باشد.

تيم هاي حاضر در ليگ موظفند، قبل از برگزاري هفته او 

مدارك الزم به صورت مكتوب، به سازمان ليگ اعالم نمايند و در صورت تغيير در اسامي قبل از شروع 

نيم فصل دوم بايد اسامي خود را به سازمان ليگ اعالم نمايند.

ليگ  -10-8

مرحله اول ليگ 

صورتي كه در هر منطقه تعداد  تيم هاي ثبت نام شده به حد نصاب تعيين شده برسد، مسابقات آن منطقه به صورت در 

يك دوره اي برگزار خواهد شد و

هر منطقه دو تيم به مرحله نهايي راه خواهند يافت و مسابقات مرحله نهااز 

(جشنواره اي) در يكي از استان ه

قهرماني اهدا 

ليگ -10-9

بعد از ثبت 10-9-1

  

8تبصره 

(انفرادي استاندارد و انفرادي تركيبي)پومسه

(براي بازيكنان زير 

پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند و ثبت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن 

رضايتنامه و دارا بود

استان مربوطه مي باشد.

10-9-2- 

9تبصره 

كنندگان و يا تيم هاي حاضر 

در سايت فدراسيون مي باشد.

10-9-3- 



 

 

س اسامي ثبت شده در سايت و در 

هايي ها و يا هيئت

  يم را به تفكيك مشخص نمايند.

هاي پومسه خود معرفي 

نيم ساعت قبل از اجراي فرم بايستي توسط سرپرست 

نفر از اعضاي تيمي به اردوي تيم ملي دعوت و يا جهت شركت در مسابقات رسمي آسيايي 

و يا  را ندهد

با ارائه درخواست كتبي نسبت به تعويق 

در  صورتي كه

از بستگان درجه يك و يا حوادث غير مترقبه كشوري و يا منطقه اي، 

تقاضاي تعويق مسابقات خود را كتباً به سازمان ليگ ارسال نمايند و 

هاي معوقه خود را در اولين هفته حضور 

تنها بازيكنان و يا تيم هايي مي توانند در ليگ برتر ثبت نام نمايند كه مشمول ضوابط اعالم شد در 

ي باشند و كسانيكه خارج از ضوابط اعالم شده در ليگ برتر پومسه ثبت 

زمان ، براساس ضوابط تعيين شده طي بخشنامه صادره از سا

صورت رفت 

هيئت هاي تكواندو استانها موظفند براي ثبت نام بازيكنان در ليگ هاي انفرادي پومسه، 

سال آقايان و كليه بازيكنان 

بانوان) را رويت نموده و در هيئت بايگاني نمايند و پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند 

  و ثبت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن رضايتنامه و دارا بودن كارت بيمه ورزشي

س اسامي ثبت شده در سايت و در 

  هفته هاي بعدي به صورت رندمي و براساس قرعه كشي در سايت انجام مي پذيرد.

ها و يا هيئتباشد و باشگاه

يم را به تفكيك مشخص نمايند.

هاي پومسه خود معرفي 

نيم ساعت قبل از اجراي فرم بايستي توسط سرپرست 

نفر از اعضاي تيمي به اردوي تيم ملي دعوت و يا جهت شركت در مسابقات رسمي آسيايي 

را ندهدليگ و جهاني به عضويت تيم ملي درآيند و فدراسيون اجازه شركت آنان در مسابقات 

با ارائه درخواست كتبي نسبت به تعويق 

صورتي كهدر  تيم كند و ساير بازيكنان

از بستگان درجه يك و يا حوادث غير مترقبه كشوري و يا منطقه اي، 

تقاضاي تعويق مسابقات خود را كتباً به سازمان ليگ ارسال نمايند و 

هاي معوقه خود را در اولين هفته حضور 

تنها بازيكنان و يا تيم هايي مي توانند در ليگ برتر ثبت نام نمايند كه مشمول ضوابط اعالم شد در 

ي باشند و كسانيكه خارج از ضوابط اعالم شده در ليگ برتر پومسه ثبت 

، براساس ضوابط تعيين شده طي بخشنامه صادره از سا

صورت رفت ه ب پومسه ابداعي،

هيئت هاي تكواندو استانها موظفند براي ثبت نام بازيكنان در ليگ هاي انفرادي پومسه، 

سال آقايان و كليه بازيكنان 

بانوان) را رويت نموده و در هيئت بايگاني نمايند و پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند 

و ثبت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن رضايتنامه و دارا بودن كارت بيمه ورزشي

  مي باشد و هرگونه مسئوليت آن برعهده هيئت تكواندو استان مربوطه مي باشد.

س اسامي ثبت شده در سايت و در 

هفته هاي بعدي به صورت رندمي و براساس قرعه كشي در سايت انجام مي پذيرد.

باشد و باشگاهنفر مي

يم را به تفكيك مشخص نمايند.

هاي پومسه خود معرفي ها موظفند يك نفر سرپرست و يك نفر مربي براي تيم

نيم ساعت قبل از اجراي فرم بايستي توسط سرپرست 

نفر از اعضاي تيمي به اردوي تيم ملي دعوت و يا جهت شركت در مسابقات رسمي آسيايي 

و جهاني به عضويت تيم ملي درآيند و فدراسيون اجازه شركت آنان در مسابقات 

با ارائه درخواست كتبي نسبت به تعويق 

كند و ساير بازيكنان

از بستگان درجه يك و يا حوادث غير مترقبه كشوري و يا منطقه اي، 

تقاضاي تعويق مسابقات خود را كتباً به سازمان ليگ ارسال نمايند و 

هاي معوقه خود را در اولين هفته حضور 

  سابقات طبق برنامه اعالم شده توسط مدير اجرايي ليگ مربوطه اجرا نمايند.

تنها بازيكنان و يا تيم هايي مي توانند در ليگ برتر ثبت نام نمايند كه مشمول ضوابط اعالم شد در 

ي باشند و كسانيكه خارج از ضوابط اعالم شده در ليگ برتر پومسه ثبت 

، براساس ضوابط تعيين شده طي بخشنامه صادره از سا

پومسه ابداعي، سه نفره

.   

هيئت هاي تكواندو استانها موظفند براي ثبت نام بازيكنان در ليگ هاي انفرادي پومسه، 

سال آقايان و كليه بازيكنان  18كليه بازيكنان، فرم رضايتنامه (براي بازيكنان زير 

بانوان) را رويت نموده و در هيئت بايگاني نمايند و پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند 

و ثبت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن رضايتنامه و دارا بودن كارت بيمه ورزشي

مي باشد و هرگونه مسئوليت آن برعهده هيئت تكواندو استان مربوطه مي باشد.

 

س اسامي ثبت شده در سايت و در تعيين افراد و تيم ها جهت ترتيب اجراي فرم در هفته اول براسا

هفته هاي بعدي به صورت رندمي و براساس قرعه كشي در سايت انجام مي پذيرد.

نفر مي ششحداقل تعداد نفرات در مسابقات تيمي سه نفر و حداكثر 

يم را به تفكيك مشخص نمايند.بايد اسامي هر ت

ها موظفند يك نفر سرپرست و يك نفر مربي براي تيم

نيم ساعت قبل از اجراي فرم بايستي توسط سرپرست 

  .اجرايي تحويل گردد

نفر از اعضاي تيمي به اردوي تيم ملي دعوت و يا جهت شركت در مسابقات رسمي آسيايي 

و جهاني به عضويت تيم ملي درآيند و فدراسيون اجازه شركت آنان در مسابقات 

با ارائه درخواست كتبي نسبت به تعويق  تواندباشگاه مي

كند و ساير بازيكنانالزم به ذكر است اين امر درخصوص مسابقات تيمي صدق مي

  بايستي حضور بهم رسانند.

از بستگان درجه يك و يا حوادث غير مترقبه كشوري و يا منطقه اي، 

تقاضاي تعويق مسابقات خود را كتباً به سازمان ليگ ارسال نمايند و 

هاي معوقه خود را در اولين هفته حضور در صورتي كه مورد پذيرش سازمان ليگ قرار گرفت، بايستي فرم

سابقات طبق برنامه اعالم شده توسط مدير اجرايي ليگ مربوطه اجرا نمايند.

  مراتب مذكور بايد فوراً به سازمان ليگ اعالم گردد.

تنها بازيكنان و يا تيم هايي مي توانند در ليگ برتر ثبت نام نمايند كه مشمول ضوابط اعالم شد در 

ي باشند و كسانيكه خارج از ضوابط اعالم شده در ليگ برتر پومسه ثبت 

  نام نمايند، اجازه حضور در مسابقات را نخواهند داشت.  

، براساس ضوابط تعيين شده طي بخشنامه صادره از سا

سه نفره استاندارد و

.گردد ميو براساس جدول تعيين شده برگزار 

هيئت هاي تكواندو استانها موظفند براي ثبت نام بازيكنان در ليگ هاي انفرادي پومسه، 

كليه بازيكنان، فرم رضايتنامه (براي بازيكنان زير 

بانوان) را رويت نموده و در هيئت بايگاني نمايند و پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند 

و ثبت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن رضايتنامه و دارا بودن كارت بيمه ورزشي

مي باشد و هرگونه مسئوليت آن برعهده هيئت تكواندو استان مربوطه مي باشد.

14 
 

 
 

تعيين افراد و تيم ها جهت ترتيب اجراي فرم در هفته اول براسا

هفته هاي بعدي به صورت رندمي و براساس قرعه كشي در سايت انجام مي پذيرد.

حداقل تعداد نفرات در مسابقات تيمي سه نفر و حداكثر 

بايد اسامي هر ت ،دهندكه بيش از يك تيم در مسابقات شركت مي

ها موظفند يك نفر سرپرست و يك نفر مربي براي تيم

نيم ساعت قبل از اجراي فرم بايستي توسط سرپرست  حداقل 

اجرايي تحويل گردد

نفر از اعضاي تيمي به اردوي تيم ملي دعوت و يا جهت شركت در مسابقات رسمي آسيايي 

و جهاني به عضويت تيم ملي درآيند و فدراسيون اجازه شركت آنان در مسابقات 

باشگاه ميشركت در تورنمنت هاي مورد تائيد فدراسيون 

الزم به ذكر است اين امر درخصوص مسابقات تيمي صدق مي

بايستي حضور بهم رسانند.

از بستگان درجه يك و يا حوادث غير مترقبه كشوري و يا منطقه اي، 

تقاضاي تعويق مسابقات خود را كتباً به سازمان ليگ ارسال نمايند و 

در صورتي كه مورد پذيرش سازمان ليگ قرار گرفت، بايستي فرم

سابقات طبق برنامه اعالم شده توسط مدير اجرايي ليگ مربوطه اجرا نمايند.

مراتب مذكور بايد فوراً به سازمان ليگ اعالم گردد.

تنها بازيكنان و يا تيم هايي مي توانند در ليگ برتر ثبت نام نمايند كه مشمول ضوابط اعالم شد در 

ي باشند و كسانيكه خارج از ضوابط اعالم شده در ليگ برتر پومسه ثبت 

نام نمايند، اجازه حضور در مسابقات را نخواهند داشت.  

  دسته يك پومسه آقايان و بانوان (جام نشاط):

، براساس ضوابط تعيين شده طي بخشنامه صادره از سانام تيم ها و ورزشكاران

استاندارد و و تيمي استاندارد

و براساس جدول تعيين شده برگزار 

هيئت هاي تكواندو استانها موظفند براي ثبت نام بازيكنان در ليگ هاي انفرادي پومسه، 

كليه بازيكنان، فرم رضايتنامه (براي بازيكنان زير 

بانوان) را رويت نموده و در هيئت بايگاني نمايند و پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند 

و ثبت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن رضايتنامه و دارا بودن كارت بيمه ورزشي

مي باشد و هرگونه مسئوليت آن برعهده هيئت تكواندو استان مربوطه مي باشد.

تعيين افراد و تيم ها جهت ترتيب اجراي فرم در هفته اول براسا

هفته هاي بعدي به صورت رندمي و براساس قرعه كشي در سايت انجام مي پذيرد.

حداقل تعداد نفرات در مسابقات تيمي سه نفر و حداكثر 

كه بيش از يك تيم در مسابقات شركت مي

ها موظفند يك نفر سرپرست و يك نفر مربي براي تيم

 برگ ارنج جهت مسابقات پومسه تيمي

اجرايي تحويل گردددر سيستم ثبت و كپي آن به مدير 

نفر از اعضاي تيمي به اردوي تيم ملي دعوت و يا جهت شركت در مسابقات رسمي آسيايي 

و جهاني به عضويت تيم ملي درآيند و فدراسيون اجازه شركت آنان در مسابقات 

شركت در تورنمنت هاي مورد تائيد فدراسيون 

  اقدام نمايد.

الزم به ذكر است اين امر درخصوص مسابقات تيمي صدق مي

بايستي حضور بهم رسانند. ثبت نام نموده اند،

از بستگان درجه يك و يا حوادث غير مترقبه كشوري و يا منطقه اي،  فوت يكي

تقاضاي تعويق مسابقات خود را كتباً به سازمان ليگ ارسال نمايند و  ورزشكاران مي توانند با ارائه مدارك

در صورتي كه مورد پذيرش سازمان ليگ قرار گرفت، بايستي فرم

سابقات طبق برنامه اعالم شده توسط مدير اجرايي ليگ مربوطه اجرا نمايند.

مراتب مذكور بايد فوراً به سازمان ليگ اعالم گردد.

تنها بازيكنان و يا تيم هايي مي توانند در ليگ برتر ثبت نام نمايند كه مشمول ضوابط اعالم شد در 

ي باشند و كسانيكه خارج از ضوابط اعالم شده در ليگ برتر پومسه ثبت بخشنامه صادره از فدراسيون م

نام نمايند، اجازه حضور در مسابقات را نخواهند داشت.  

دسته يك پومسه آقايان و بانوان (جام نشاط):

نام تيم ها و ورزشكاران

استاندارد رده انفرادي

و براساس جدول تعيين شده برگزار 

هيئت هاي تكواندو استانها موظفند براي ثبت نام بازيكنان در ليگ هاي انفرادي پومسه، 

كليه بازيكنان، فرم رضايتنامه (براي بازيكنان زير 

بانوان) را رويت نموده و در هيئت بايگاني نمايند و پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند 

و ثبت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن رضايتنامه و دارا بودن كارت بيمه ورزشي

مي باشد و هرگونه مسئوليت آن برعهده هيئت تكواندو استان مربوطه مي باشد.

تعيين افراد و تيم ها جهت ترتيب اجراي فرم در هفته اول براسا

هفته هاي بعدي به صورت رندمي و براساس قرعه كشي در سايت انجام مي پذيرد.

حداقل تعداد نفرات در مسابقات تيمي سه نفر و حداكثر 

كه بيش از يك تيم در مسابقات شركت مي

ها موظفند يك نفر سرپرست و يك نفر مربي براي تيمها و يا هيئت

برگ ارنج جهت مسابقات پومسه تيمي

در سيستم ثبت و كپي آن به مدير 

نفر از اعضاي تيمي به اردوي تيم ملي دعوت و يا جهت شركت در مسابقات رسمي آسيايي 

و جهاني به عضويت تيم ملي درآيند و فدراسيون اجازه شركت آنان در مسابقات 

شركت در تورنمنت هاي مورد تائيد فدراسيون 

اقدام نمايد. مسابقه تيم خود

الزم به ذكر است اين امر درخصوص مسابقات تيمي صدق مي

ثبت نام نموده اند، مسابقات انفرادي

فوت يكيدر صورت بروز 

ورزشكاران مي توانند با ارائه مدارك

در صورتي كه مورد پذيرش سازمان ليگ قرار گرفت، بايستي فرم

سابقات طبق برنامه اعالم شده توسط مدير اجرايي ليگ مربوطه اجرا نمايند.

مراتب مذكور بايد فوراً به سازمان ليگ اعالم گردد.

تنها بازيكنان و يا تيم هايي مي توانند در ليگ برتر ثبت نام نمايند كه مشمول ضوابط اعالم شد در 

بخشنامه صادره از فدراسيون م

نام نمايند، اجازه حضور در مسابقات را نخواهند داشت.  

دسته يك پومسه آقايان و بانوان (جام نشاط):

نام تيم ها و ورزشكاران بعد از ثبت

رده انفرادي سه در ليگ، مسابقات

و براساس جدول تعيين شده برگزار  ، در دو منطقه

هيئت هاي تكواندو استانها موظفند براي ثبت نام بازيكنان در ليگ هاي انفرادي پومسه، 

كليه بازيكنان، فرم رضايتنامه (براي بازيكنان زير 

بانوان) را رويت نموده و در هيئت بايگاني نمايند و پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند 

و ثبت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن رضايتنامه و دارا بودن كارت بيمه ورزشي

مي باشد و هرگونه مسئوليت آن برعهده هيئت تكواندو استان مربوطه مي باشد.

تعيين افراد و تيم ها جهت ترتيب اجراي فرم در هفته اول براسا 

هفته هاي بعدي به صورت رندمي و براساس قرعه كشي در سايت انجام مي پذيرد.

حداقل تعداد نفرات در مسابقات تيمي سه نفر و حداكثر  

كه بيش از يك تيم در مسابقات شركت مي

ها و يا هيئتباشگاه 

  نمايند.

برگ ارنج جهت مسابقات پومسه تيمي 

در سيستم ثبت و كپي آن به مدير تيم 

نفر از اعضاي تيمي به اردوي تيم ملي دعوت و يا جهت شركت در مسابقات رسمي آسيايي  سهچنانچه  

و جهاني به عضويت تيم ملي درآيند و فدراسيون اجازه شركت آنان در مسابقات 

شركت در تورنمنت هاي مورد تائيد فدراسيون 

مسابقه تيم خود

الزم به ذكر است اين امر درخصوص مسابقات تيمي صدق مي 

مسابقات انفرادي

در صورت بروز  تنها 

ورزشكاران مي توانند با ارائه مدارك

در صورتي كه مورد پذيرش سازمان ليگ قرار گرفت، بايستي فرم

سابقات طبق برنامه اعالم شده توسط مدير اجرايي ليگ مربوطه اجرا نمايند.در م

مراتب مذكور بايد فوراً به سازمان ليگ اعالم گردد.) 10

تنها بازيكنان و يا تيم هايي مي توانند در ليگ برتر ثبت نام نمايند كه مشمول ضوابط اعالم شد در  

بخشنامه صادره از فدراسيون م

نام نمايند، اجازه حضور در مسابقات را نخواهند داشت.  

دسته يك پومسه آقايان و بانوان (جام نشاط):ليگ  

بعد از ثبت 11-1-

ليگ، مسابقات

، در دو منطقهو برگشت

هيئت هاي تكواندو استانها موظفند براي ثبت نام بازيكنان در ليگ هاي انفرادي پومسه،  )11

كليه بازيكنان، فرم رضايتنامه (براي بازيكنان زير كارت بيمه ورزشي 

بانوان) را رويت نموده و در هيئت بايگاني نمايند و پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند 

و ثبت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن رضايتنامه و دارا بودن كارت بيمه ورزشي

مي باشد و هرگونه مسئوليت آن برعهده هيئت تكواندو استان مربوطه مي باشد.
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10تبصره 
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ليگ، مسابقات

و برگشت

11تبصره 

كارت بيمه ورزشي 

بانوان) را رويت نموده و در هيئت بايگاني نمايند و پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند 

و ثبت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن رضايتنامه و دارا بودن كارت بيمه ورزشي

مي باشد و هرگونه مسئوليت آن برعهده هيئت تكواندو استان مربوطه مي باشد. 



 

 

 41، 40الي 

الي  18،  17

 31و   30

گردد و در پايان به نفرات اول تا چهارم هر رده سني در ديدارهاي انفرادي و 

هاي به امتياز

مدال بازيكنان و تيم هايي در جمع امتياز تيم ها حساب خواهد شد كه تعداد شركت 

تيم باشد، در غير اين صورت تنها به نفرات و تيم هاي 

شركت كننده مدال و حكم تعلق خواهد گرفت. مالك تعداد نفرات و يا تيم ها ثبت نام اوليه در 

تيم هاي حاضر در ليگ موظفند، قبل از برگزاري هفته اول، اسامي بازيكنان انفرادي خود را به همراه 

مدارك الزم به صورت مكتوب، به سازمان ليگ اعالم نمايند و در صورت تغيير در اسامي قبل از شروع 

تعيين افراد و تيم ها جهت ترتيب اجراي فرم در هر هفته اول براساس حروف الفبا و يا جدول مشخص 

  شده در سايت انجام شده و در هفته هاي بعد به صورت رندمي و براساس قرعه كشي انجام مي پذيرد. 

هايي ها و يا هيئت

  بايد اسامي هر تيم را به تفكيك مشخص نمايند.

هاي پومسه خود معرفي 

نيم ساعت قبل از اجراي فرم بايستي توسط سرپرست 

نفر از اعضاي تيمي به اردوي تيم ملي دعوت و يا جهت شركت در مسابقات رسمي آسيايي 

و يا  را ندهد

تواند با ارائه درخواست 

در  تيم د و ساير بازيكنان

فوت يكي از بستگان درجه يك و يا حوادث غير مترقيه كشوري و يا منطقه اي، 

تقاضاي تعويق مسابقات خود را كتباً به سازمان ليگ ارسال نمايند و 

هاي معوقه خود را در اولين هفته حضور 

الي  31، 30الي 

17لي ا 15سال، 

30الي  18،  17الي 

گردد و در پايان به نفرات اول تا چهارم هر رده سني در ديدارهاي انفرادي و 

امتيازجمع (با احتساب 

مدال بازيكنان و تيم هايي در جمع امتياز تيم ها حساب خواهد شد كه تعداد شركت 

تيم باشد، در غير اين صورت تنها به نفرات و تيم هاي 

شركت كننده مدال و حكم تعلق خواهد گرفت. مالك تعداد نفرات و يا تيم ها ثبت نام اوليه در 

تيم هاي حاضر در ليگ موظفند، قبل از برگزاري هفته اول، اسامي بازيكنان انفرادي خود را به همراه 

مدارك الزم به صورت مكتوب، به سازمان ليگ اعالم نمايند و در صورت تغيير در اسامي قبل از شروع 

تعيين افراد و تيم ها جهت ترتيب اجراي فرم در هر هفته اول براساس حروف الفبا و يا جدول مشخص 

شده در سايت انجام شده و در هفته هاي بعد به صورت رندمي و براساس قرعه كشي انجام مي پذيرد. 

ها و يا هيئتباشد و باشگاه

بايد اسامي هر تيم را به تفكيك مشخص نمايند.

هاي پومسه خود معرفي 

نيم ساعت قبل از اجراي فرم بايستي توسط سرپرست 

نفر از اعضاي تيمي به اردوي تيم ملي دعوت و يا جهت شركت در مسابقات رسمي آسيايي 

را ندهدليگ راسيون اجازه شركت آنان در مسابقات 

تواند با ارائه درخواست 

د و ساير بازيكنان

فوت يكي از بستگان درجه يك و يا حوادث غير مترقيه كشوري و يا منطقه اي، 

تقاضاي تعويق مسابقات خود را كتباً به سازمان ليگ ارسال نمايند و 

هاي معوقه خود را در اولين هفته حضور 

الي  18، 17الي  15

سال،  14( زير  رده سني

الي  15سال،  

گردد و در پايان به نفرات اول تا چهارم هر رده سني در ديدارهاي انفرادي و 

(با احتساب  سوماي اول تا 

  .مي گردد

مدال بازيكنان و تيم هايي در جمع امتياز تيم ها حساب خواهد شد كه تعداد شركت 

تيم باشد، در غير اين صورت تنها به نفرات و تيم هاي 

شركت كننده مدال و حكم تعلق خواهد گرفت. مالك تعداد نفرات و يا تيم ها ثبت نام اوليه در 

تيم هاي حاضر در ليگ موظفند، قبل از برگزاري هفته اول، اسامي بازيكنان انفرادي خود را به همراه 

مدارك الزم به صورت مكتوب، به سازمان ليگ اعالم نمايند و در صورت تغيير در اسامي قبل از شروع 

تعيين افراد و تيم ها جهت ترتيب اجراي فرم در هر هفته اول براساس حروف الفبا و يا جدول مشخص 

شده در سايت انجام شده و در هفته هاي بعد به صورت رندمي و براساس قرعه كشي انجام مي پذيرد. 

باشد و باشگاهنفر مي

بايد اسامي هر تيم را به تفكيك مشخص نمايند.

هاي پومسه خود معرفي ها موظفند يك نفر سرپرست و يك نفر مربي براي تيم

نيم ساعت قبل از اجراي فرم بايستي توسط سرپرست 

نفر از اعضاي تيمي به اردوي تيم ملي دعوت و يا جهت شركت در مسابقات رسمي آسيايي 

راسيون اجازه شركت آنان در مسابقات 

تواند با ارائه درخواست باشگاه مي شركت تيم ها و بازيكنان در تورنمنت هاي مورد تاييد فدراسيون،

د و ساير بازيكنانكنالزم به ذكر است اين امر فقط درخصوص مسابقات تيمي صدق مي

  بايستي حضور بهم رسانند.

فوت يكي از بستگان درجه يك و يا حوادث غير مترقيه كشوري و يا منطقه اي، 

تقاضاي تعويق مسابقات خود را كتباً به سازمان ليگ ارسال نمايند و 

هاي معوقه خود را در اولين هفته حضور 

  در مسابقات طبق برنامه اعالم شده توسط مدير اجرايي ليگ مربوطه اجرا نمايند.

 

15،  14الي  12

رده سني چهارنفره در 

 14سال به باال) و پومسه ابداعي در چهار رده سني (زير 

گردد و در پايان به نفرات اول تا چهارم هر رده سني در ديدارهاي انفرادي و 

اي اول تا همدال و حكم قهرماني اهداء شده و به تيم

مي گردد) كاپ و حكم قهرماني اهداء 

مدال بازيكنان و تيم هايي در جمع امتياز تيم ها حساب خواهد شد كه تعداد شركت 

تيم باشد، در غير اين صورت تنها به نفرات و تيم هاي 

شركت كننده مدال و حكم تعلق خواهد گرفت. مالك تعداد نفرات و يا تيم ها ثبت نام اوليه در 

تيم هاي حاضر در ليگ موظفند، قبل از برگزاري هفته اول، اسامي بازيكنان انفرادي خود را به همراه 

مدارك الزم به صورت مكتوب، به سازمان ليگ اعالم نمايند و در صورت تغيير در اسامي قبل از شروع 

  اعالم نمايند.

تعيين افراد و تيم ها جهت ترتيب اجراي فرم در هر هفته اول براساس حروف الفبا و يا جدول مشخص 

شده در سايت انجام شده و در هفته هاي بعد به صورت رندمي و براساس قرعه كشي انجام مي پذيرد. 

نفر مي ششكثر حداقل تعداد نفرات در مسابقات تيمي سه نفر و حدا

بايد اسامي هر تيم را به تفكيك مشخص نمايند.

ها موظفند يك نفر سرپرست و يك نفر مربي براي تيم

نيم ساعت قبل از اجراي فرم بايستي توسط سرپرست 

  .در سيستم ثبت و كپي آن به مدير اجرايي تحويل گردد

نفر از اعضاي تيمي به اردوي تيم ملي دعوت و يا جهت شركت در مسابقات رسمي آسيايي 

راسيون اجازه شركت آنان در مسابقات 

شركت تيم ها و بازيكنان در تورنمنت هاي مورد تاييد فدراسيون،

الزم به ذكر است اين امر فقط درخصوص مسابقات تيمي صدق مي

بايستي حضور بهم رسانند.

فوت يكي از بستگان درجه يك و يا حوادث غير مترقيه كشوري و يا منطقه اي، 

تقاضاي تعويق مسابقات خود را كتباً به سازمان ليگ ارسال نمايند و 

هاي معوقه خود را در اولين هفته حضور در صورتي كه مورد پذيرش سازمان ليگ قرار گرفت، بايستي فرم

در مسابقات طبق برنامه اعالم شده توسط مدير اجرايي ليگ مربوطه اجرا نمايند.

15 
 

 
 

12سال،  12(زير 

نفره در  سه استاندارد

سال به باال) و پومسه ابداعي در چهار رده سني (زير 

گردد و در پايان به نفرات اول تا چهارم هر رده سني در ديدارهاي انفرادي و 

مدال و حكم قهرماني اهداء شده و به تيم

) كاپ و حكم قهرماني اهداء 

مدال بازيكنان و تيم هايي در جمع امتياز تيم ها حساب خواهد شد كه تعداد شركت 

تيم باشد، در غير اين صورت تنها به نفرات و تيم هاي  3

شركت كننده مدال و حكم تعلق خواهد گرفت. مالك تعداد نفرات و يا تيم ها ثبت نام اوليه در 

تيم هاي حاضر در ليگ موظفند، قبل از برگزاري هفته اول، اسامي بازيكنان انفرادي خود را به همراه 

مدارك الزم به صورت مكتوب، به سازمان ليگ اعالم نمايند و در صورت تغيير در اسامي قبل از شروع 

اعالم نمايند.نيم فصل دوم بايد اسامي خود را به سازمان ليگ 

تعيين افراد و تيم ها جهت ترتيب اجراي فرم در هر هفته اول براساس حروف الفبا و يا جدول مشخص 

شده در سايت انجام شده و در هفته هاي بعد به صورت رندمي و براساس قرعه كشي انجام مي پذيرد. 

حداقل تعداد نفرات در مسابقات تيمي سه نفر و حدا

بايد اسامي هر تيم را به تفكيك مشخص نمايند. ،دهندكه بيش از يك تيم در مسابقات شركت مي

ها موظفند يك نفر سرپرست و يك نفر مربي براي تيم

نيم ساعت قبل از اجراي فرم بايستي توسط سرپرست  حداقل مسابقات پومسه تيمي

در سيستم ثبت و كپي آن به مدير اجرايي تحويل گردد

نفر از اعضاي تيمي به اردوي تيم ملي دعوت و يا جهت شركت در مسابقات رسمي آسيايي 

راسيون اجازه شركت آنان در مسابقات و جهاني به عضويت تيم ملي درآيند و فد

شركت تيم ها و بازيكنان در تورنمنت هاي مورد تاييد فدراسيون،

  اقدام نمايد.

الزم به ذكر است اين امر فقط درخصوص مسابقات تيمي صدق مي

بايستي حضور بهم رسانند.ثبت نام نموده اند، 

فوت يكي از بستگان درجه يك و يا حوادث غير مترقيه كشوري و يا منطقه اي، 

تقاضاي تعويق مسابقات خود را كتباً به سازمان ليگ ارسال نمايند و 

در صورتي كه مورد پذيرش سازمان ليگ قرار گرفت، بايستي فرم

در مسابقات طبق برنامه اعالم شده توسط مدير اجرايي ليگ مربوطه اجرا نمايند.

(زير  رده سني هفت

استاندارد و تيمي

سال به باال) و پومسه ابداعي در چهار رده سني (زير 

گردد و در پايان به نفرات اول تا چهارم هر رده سني در ديدارهاي انفرادي و 

مدال و حكم قهرماني اهداء شده و به تيم

) كاپ و حكم قهرماني اهداء دست آمده تيم در هر چهار رده ليگ

مدال بازيكنان و تيم هايي در جمع امتياز تيم ها حساب خواهد شد كه تعداد شركت 

3نفر يا  3كنندگان و يا تيم هاي حاضر بيش از 

شركت كننده مدال و حكم تعلق خواهد گرفت. مالك تعداد نفرات و يا تيم ها ثبت نام اوليه در 

تيم هاي حاضر در ليگ موظفند، قبل از برگزاري هفته اول، اسامي بازيكنان انفرادي خود را به همراه 

مدارك الزم به صورت مكتوب، به سازمان ليگ اعالم نمايند و در صورت تغيير در اسامي قبل از شروع 

نيم فصل دوم بايد اسامي خود را به سازمان ليگ 

تعيين افراد و تيم ها جهت ترتيب اجراي فرم در هر هفته اول براساس حروف الفبا و يا جدول مشخص 

شده در سايت انجام شده و در هفته هاي بعد به صورت رندمي و براساس قرعه كشي انجام مي پذيرد. 

حداقل تعداد نفرات در مسابقات تيمي سه نفر و حدا

كه بيش از يك تيم در مسابقات شركت مي

ها موظفند يك نفر سرپرست و يك نفر مربي براي تيم

مسابقات پومسه تيمي

در سيستم ثبت و كپي آن به مدير اجرايي تحويل گردد

نفر از اعضاي تيمي به اردوي تيم ملي دعوت و يا جهت شركت در مسابقات رسمي آسيايي 

و جهاني به عضويت تيم ملي درآيند و فد

شركت تيم ها و بازيكنان در تورنمنت هاي مورد تاييد فدراسيون،

اقدام نمايد. مسابقه تيم خود

الزم به ذكر است اين امر فقط درخصوص مسابقات تيمي صدق مي

ثبت نام نموده اند، در مسابقات انفرادي 

فوت يكي از بستگان درجه يك و يا حوادث غير مترقيه كشوري و يا منطقه اي، 

تقاضاي تعويق مسابقات خود را كتباً به سازمان ليگ ارسال نمايند و  ورزشكاران مي توانند با ارائه مدارك

در صورتي كه مورد پذيرش سازمان ليگ قرار گرفت، بايستي فرم

در مسابقات طبق برنامه اعالم شده توسط مدير اجرايي ليگ مربوطه اجرا نمايند.

هفتديدارهاي انفرادي در 

و تيمي سال) 60الي 

سال به باال) و پومسه ابداعي در چهار رده سني (زير 

گردد و در پايان به نفرات اول تا چهارم هر رده سني در ديدارهاي انفرادي و برگزار مي 

مدال و حكم قهرماني اهداء شده و به تيم، تيمي سه نفره

دست آمده تيم در هر چهار رده ليگ

مدال بازيكنان و تيم هايي در جمع امتياز تيم ها حساب خواهد شد كه تعداد شركت 

كنندگان و يا تيم هاي حاضر بيش از 

شركت كننده مدال و حكم تعلق خواهد گرفت. مالك تعداد نفرات و يا تيم ها ثبت نام اوليه در 

  مي باشد.

تيم هاي حاضر در ليگ موظفند، قبل از برگزاري هفته اول، اسامي بازيكنان انفرادي خود را به همراه 

مدارك الزم به صورت مكتوب، به سازمان ليگ اعالم نمايند و در صورت تغيير در اسامي قبل از شروع 

نيم فصل دوم بايد اسامي خود را به سازمان ليگ 

تعيين افراد و تيم ها جهت ترتيب اجراي فرم در هر هفته اول براساس حروف الفبا و يا جدول مشخص 

شده در سايت انجام شده و در هفته هاي بعد به صورت رندمي و براساس قرعه كشي انجام مي پذيرد. 

حداقل تعداد نفرات در مسابقات تيمي سه نفر و حدا

كه بيش از يك تيم در مسابقات شركت مي

ها موظفند يك نفر سرپرست و يك نفر مربي براي تيمها و يا هيئت

مسابقات پومسه تيمي برگ ارنج جهت

در سيستم ثبت و كپي آن به مدير اجرايي تحويل گردد

نفر از اعضاي تيمي به اردوي تيم ملي دعوت و يا جهت شركت در مسابقات رسمي آسيايي  

و جهاني به عضويت تيم ملي درآيند و فد

شركت تيم ها و بازيكنان در تورنمنت هاي مورد تاييد فدراسيون،

مسابقه تيم خودكتبي نسبت به تعويق 

الزم به ذكر است اين امر فقط درخصوص مسابقات تيمي صدق مي

در مسابقات انفرادي 

فوت يكي از بستگان درجه يك و يا حوادث غير مترقيه كشوري و يا منطقه اي، در صورت بروز 

ورزشكاران مي توانند با ارائه مدارك

در صورتي كه مورد پذيرش سازمان ليگ قرار گرفت، بايستي فرم

در مسابقات طبق برنامه اعالم شده توسط مدير اجرايي ليگ مربوطه اجرا نمايند.

ديدارهاي انفرادي در  -

الي  51، 50الي 

سال به باال) و پومسه ابداعي در چهار رده سني (زير  31و   30

برگزار مي سال به باال)

تيمي سه نفره

دست آمده تيم در هر چهار رده ليگ

مدال بازيكنان و تيم هايي در جمع امتياز تيم ها حساب خواهد شد كه تعداد شركت  )12

كنندگان و يا تيم هاي حاضر بيش از 

شركت كننده مدال و حكم تعلق خواهد گرفت. مالك تعداد نفرات و يا تيم ها ثبت نام اوليه در 

مي باشد. يت فدراسيون

تيم هاي حاضر در ليگ موظفند، قبل از برگزاري هفته اول، اسامي بازيكنان انفرادي خود را به همراه  -

مدارك الزم به صورت مكتوب، به سازمان ليگ اعالم نمايند و در صورت تغيير در اسامي قبل از شروع 

نيم فصل دوم بايد اسامي خود را به سازمان ليگ 

تعيين افراد و تيم ها جهت ترتيب اجراي فرم در هر هفته اول براساس حروف الفبا و يا جدول مشخص  -

شده در سايت انجام شده و در هفته هاي بعد به صورت رندمي و براساس قرعه كشي انجام مي پذيرد. 

حداقل تعداد نفرات در مسابقات تيمي سه نفر و حدا -

كه بيش از يك تيم در مسابقات شركت مي

ها و يا هيئتباشگاه -

  نمايند.

برگ ارنج جهت -

در سيستم ثبت و كپي آن به مدير اجرايي تحويل گرددتيم 

 سهچنانچه  -

و جهاني به عضويت تيم ملي درآيند و فد

شركت تيم ها و بازيكنان در تورنمنت هاي مورد تاييد فدراسيون،

كتبي نسبت به تعويق 

الزم به ذكر است اين امر فقط درخصوص مسابقات تيمي صدق مي -

در مسابقات انفرادي  صورتيكه

در صورت بروز  تنها -

ورزشكاران مي توانند با ارائه مدارك

در صورتي كه مورد پذيرش سازمان ليگ قرار گرفت، بايستي فرم

در مسابقات طبق برنامه اعالم شده توسط مدير اجرايي ليگ مربوطه اجرا نمايند.

10-13-2-

12تبصره 

كنندگان و يا تيم هاي حاضر بيش از 

شركت كننده مدال و حكم تعلق خواهد گرفت. مالك تعداد نفرات و يا تيم ها ثبت نام اوليه در 

يت فدراسيونسا

10-13-3-

10-13-4-

10-13-5-

10-13-6-

10-13-7-

10-13-8-

10-13-9-

10-13-10-



 

 

استانها موظفند براي ثبت نام بازيكنان در ليگ هاي انفرادي پومسه، 

سال آقايان و كليه بازيكنان 

بانوان) را رويت نموده و در هيئت بايگاني نمايند و پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند 

  بت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن رضايتنامه و دارا بودن كارت بيمه ورزشي

نفر  24هاي حاضر با حداكثر 

  نمايند و در پايان به 

با تعداد هاي حاضر 

، كاپ سوم

ها از  ي متقاضي شركت در ليگ نوجوانان بانوان (جام آينده سازان)، در صورتي كه تعداد تيم

جدول تعيين شده به صورت رفت و برگشت برگزار 

گردد. در غير اينصورت مسابقات 

هاي حاضر 

نمايند و در پايان 

استانها موظفند براي ثبت نام بازيكنان در ليگ هاي انفرادي پومسه، 

سال آقايان و كليه بازيكنان 

بانوان) را رويت نموده و در هيئت بايگاني نمايند و پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند 

بت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن رضايتنامه و دارا بودن كارت بيمه ورزشي

  مي باشد و هرگونه مسئوليت آن برعهده هيئت تكواندو استان مربوطه مي باشد.

هاي حاضر با حداكثر 

نمايند و در پايان به بازيكن ديدارهاي خود را براساس جدول تعيين شده به صورت رفت و برگشتي برگزار مي

هاي حاضر تيم

سومبه شيوه جام جهاني برگزار مي نمايند و در پايان به تيم هاي اول تا 

ي متقاضي شركت در ليگ نوجوانان بانوان (جام آينده سازان)، در صورتي كه تعداد تيم

جدول تعيين شده به صورت رفت و برگشت برگزار 

گردد. در غير اينصورت مسابقات 

هاي حاضر هاي تكواندو)، تيم

نمايند و در پايان بازيكن به صورت دوره اي برگزار مي

  و فدراسيون تكواندو جمهوري اسالمي ايران برگزار خواهد شد.

استانها موظفند براي ثبت نام بازيكنان در ليگ هاي انفرادي پومسه، 

سال آقايان و كليه بازيكنان  18كارت بيمه ورزشي كليه بازيكنان، فرم رضايتنامه (براي بازيكنان زير 

بانوان) را رويت نموده و در هيئت بايگاني نمايند و پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند 

بت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن رضايتنامه و دارا بودن كارت بيمه ورزشي

مي باشد و هرگونه مسئوليت آن برعهده هيئت تكواندو استان مربوطه مي باشد.

هاي حاضر با حداكثر  بانوان (جام كوثر)، تيم

بازيكن ديدارهاي خود را براساس جدول تعيين شده به صورت رفت و برگشتي برگزار مي

تيم نفره بانوان، 5

به شيوه جام جهاني برگزار مي نمايند و در پايان به تيم هاي اول تا 

ي متقاضي شركت در ليگ نوجوانان بانوان (جام آينده سازان)، در صورتي كه تعداد تيم

جدول تعيين شده به صورت رفت و برگشت برگزار 

گردد. در غير اينصورت مسابقات مي

  باشد. نفر مي

هاي تكواندو)، تيم ي متقاضي شركت در ليگ نونهاالن دختر (جام شكوفه

بازيكن به صورت دوره اي برگزار مي

و فدراسيون تكواندو جمهوري اسالمي ايران برگزار خواهد شد.

 

استانها موظفند براي ثبت نام بازيكنان در ليگ هاي انفرادي پومسه، 

كارت بيمه ورزشي كليه بازيكنان، فرم رضايتنامه (براي بازيكنان زير 

بانوان) را رويت نموده و در هيئت بايگاني نمايند و پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند 

بت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن رضايتنامه و دارا بودن كارت بيمه ورزشي

مي باشد و هرگونه مسئوليت آن برعهده هيئت تكواندو استان مربوطه مي باشد.

  :جوانان و بزرگساالن بانوان كشور (جام كوثر)
بانوان (جام كوثر)، تيم

بازيكن ديدارهاي خود را براساس جدول تعيين شده به صورت رفت و برگشتي برگزار مي

5و بزرگساالن تيمي 

به شيوه جام جهاني برگزار مي نمايند و در پايان به تيم هاي اول تا 

ي متقاضي شركت در ليگ نوجوانان بانوان (جام آينده سازان)، در صورتي كه تعداد تيم

جدول تعيين شده به صورت رفت و برگشت برگزار 

مياهداء لوح قهرماني 

نفر مي 30اي برگزار خواهد شد. سقف تعداد بازيكنان در اين ليگ 

ي متقاضي شركت در ليگ نونهاالن دختر (جام شكوفه

بازيكن به صورت دوره اي برگزار مي

  گردد. 

و فدراسيون تكواندو جمهوري اسالمي ايران برگزار خواهد شد.

11/10/85( 

10/82( 
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استانها موظفند براي ثبت نام بازيكنان در ليگ هاي انفرادي پومسه، 

كارت بيمه ورزشي كليه بازيكنان، فرم رضايتنامه (براي بازيكنان زير 

بانوان) را رويت نموده و در هيئت بايگاني نمايند و پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند 

بت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن رضايتنامه و دارا بودن كارت بيمه ورزشي

مي باشد و هرگونه مسئوليت آن برعهده هيئت تكواندو استان مربوطه مي باشد.

جوانان و بزرگساالن بانوان كشور (جام كوثر)
بانوان (جام كوثر)، تيمتيم هاي متقاضي شركت در ليگ دسته يك 

بازيكن ديدارهاي خود را براساس جدول تعيين شده به صورت رفت و برگشتي برگزار مي

  گردد.

  نفره بانوان: 

و بزرگساالن تيمي متقاضي شركت در ليگ جوانان 

به شيوه جام جهاني برگزار مي نمايند و در پايان به تيم هاي اول تا 

  :سازان المپيك)

ي متقاضي شركت در ليگ نوجوانان بانوان (جام آينده سازان)، در صورتي كه تعداد تيم

جدول تعيين شده به صورت رفت و برگشت برگزار هاي حاضر ديدارهاي خود را براساس 

لوح قهرماني  ، مدال و

اي برگزار خواهد شد. سقف تعداد بازيكنان در اين ليگ 

  هاي تكواندو):

ي متقاضي شركت در ليگ نونهاالن دختر (جام شكوفه

بازيكن به صورت دوره اي برگزار مي 30ديدارهاي خود را براساس جدول تعيين شده با حداكثر 

گردد. اهداء مي

و فدراسيون تكواندو جمهوري اسالمي ايران برگزار خواهد شد.

  :به شرح ذيل مي باشد

11الي  10/89/

11/10الي  10/86

استانها موظفند براي ثبت نام بازيكنان در ليگ هاي انفرادي پومسه، 

كارت بيمه ورزشي كليه بازيكنان، فرم رضايتنامه (براي بازيكنان زير 

بانوان) را رويت نموده و در هيئت بايگاني نمايند و پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند 

بت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن رضايتنامه و دارا بودن كارت بيمه ورزشي

مي باشد و هرگونه مسئوليت آن برعهده هيئت تكواندو استان مربوطه مي باشد.

جوانان و بزرگساالن بانوان كشور (جام كوثر)
تيم هاي متقاضي شركت در ليگ دسته يك 

بازيكن ديدارهاي خود را براساس جدول تعيين شده به صورت رفت و برگشتي برگزار مي

گردد.ميو لوح قهرماني 

نفره بانوان:  5رگساالن تيمي 

متقاضي شركت در ليگ جوانان 

به شيوه جام جهاني برگزار مي نمايند و در پايان به تيم هاي اول تا 

سازان المپيك)دختر (جام آينده

ي متقاضي شركت در ليگ نوجوانان بانوان (جام آينده سازان)، در صورتي كه تعداد تيم

هاي حاضر ديدارهاي خود را براساس 

، مدال وكاپ سومهاي اول تا 

اي برگزار خواهد شد. سقف تعداد بازيكنان در اين ليگ 

هاي تكواندو):(جام شكوفه

ي متقاضي شركت در ليگ نونهاالن دختر (جام شكوفه

ديدارهاي خود را براساس جدول تعيين شده با حداكثر 

اهداء ميو لوح قهرماني 

  رده سني و اوزان مسابقات

WTF .و فدراسيون تكواندو جمهوري اسالمي ايران برگزار خواهد شد

به شرح ذيل مي باشدهاي تكواندو 

/10ليگ خردساالن دختر و پسر (متولدين 

10/10ولدين ليگ نونهاالن دختر و پسر (مت

استانها موظفند براي ثبت نام بازيكنان در ليگ هاي انفرادي پومسه، هيئت هاي تكواندو 

كارت بيمه ورزشي كليه بازيكنان، فرم رضايتنامه (براي بازيكنان زير 

بانوان) را رويت نموده و در هيئت بايگاني نمايند و پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند 

بت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن رضايتنامه و دارا بودن كارت بيمه ورزشي

مي باشد و هرگونه مسئوليت آن برعهده هيئت تكواندو استان مربوطه مي باشد.

جوانان و بزرگساالن بانوان كشور (جام كوثر)
تيم هاي متقاضي شركت در ليگ دسته يك 

بازيكن ديدارهاي خود را براساس جدول تعيين شده به صورت رفت و برگشتي برگزار مي

و لوح قهرماني  ، مدالكاپ

رگساالن تيمي جوانان و بز

متقاضي شركت در ليگ جوانان هاي 

به شيوه جام جهاني برگزار مي نمايند و در پايان به تيم هاي اول تا  ديدارهاي خود را

  اهداء مي گردد.

دختر (جام آينده نوجوانان

ي متقاضي شركت در ليگ نوجوانان بانوان (جام آينده سازان)، در صورتي كه تعداد تيم

هاي حاضر ديدارهاي خود را براساس تيم تجاوز ننمايد، تيم

هاي اول تا نمايند و در پايان به تيم

اي برگزار خواهد شد. سقف تعداد بازيكنان در اين ليگ 

(جام شكوفه دختر ليگ نونهاالن

ي متقاضي شركت در ليگ نونهاالن دختر (جام شكوفه

ديدارهاي خود را براساس جدول تعيين شده با حداكثر 

و لوح قهرماني  ، مدالكاپ

رده سني و اوزان مسابقات

WTFمسابقات طبق قوانين جاري 

هاي تكواندو و اوزان ليگ

ليگ خردساالن دختر و پسر (متولدين 

ليگ نونهاالن دختر و پسر (مت

هيئت هاي تكواندو  )13

كارت بيمه ورزشي كليه بازيكنان، فرم رضايتنامه (براي بازيكنان زير 

بانوان) را رويت نموده و در هيئت بايگاني نمايند و پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند 

بت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن رضايتنامه و دارا بودن كارت بيمه ورزشي

مي باشد و هرگونه مسئوليت آن برعهده هيئت تكواندو استان مربوطه مي باشد.

جوانان و بزرگساالن بانوان كشور (جام كوثر)ليگ  -
تيم هاي متقاضي شركت در ليگ دسته يك نام بعد از ثبت

بازيكن ديدارهاي خود را براساس جدول تعيين شده به صورت رفت و برگشتي برگزار مي

كاپ سومهاي اول تا 

جوانان و بزليگ  

هاي تيم  نام بعد از ثبت

ديدارهاي خود را بازيكن 10

اهداء مي گردد.و لوح قهرماني 

نوجوانانليگ  -

ي متقاضي شركت در ليگ نوجوانان بانوان (جام آينده سازان)، در صورتي كه تعداد تيمنام تيمهابعد از ثبت

تيم تجاوز ننمايد، تيم

نمايند و در پايان به تيم

اي برگزار خواهد شد. سقف تعداد بازيكنان در اين ليگ  به صورت مرحله

ليگ نونهاالن -

ي متقاضي شركت در ليگ نونهاالن دختر (جام شكوفهنام تيمهابعد از ثبت

ديدارهاي خود را براساس جدول تعيين شده با حداكثر 

كاپ سوماول تا  هاي

رده سني و اوزان مسابقات : قوانين

مسابقات طبق قوانين جاري 

و اوزان ليگرده سني 

ليگ خردساالن دختر و پسر (متولدين 

ليگ نونهاالن دختر و پسر (مت

13تبصره 

كارت بيمه ورزشي كليه بازيكنان، فرم رضايتنامه (براي بازيكنان زير 

بانوان) را رويت نموده و در هيئت بايگاني نمايند و پس از آن اقدام به ثبت نام آنالين بازيكن نمايند 

بت نام بازيكن در سايت به منزله تكميل بودن رضايتنامه و دارا بودن كارت بيمه ورزشيو ث

مي باشد و هرگونه مسئوليت آن برعهده هيئت تكواندو استان مربوطه مي باشد. 

10-14-
بعد از ثبت

بازيكن ديدارهاي خود را براساس جدول تعيين شده به صورت رفت و برگشتي برگزار مي

هاي اول تا تيم

10-15-

بعد از ثبت

10حداكثر 

و لوح قهرماني  مدال

10-16-

بعد از ثبت

تيم تجاوز ننمايد، تيم 12

نمايند و در پايان به تيممي

به صورت مرحله

10-17-

بعد از ثبت

ديدارهاي خود را براساس جدول تعيين شده با حداكثر 

هايبه تيم

: قوانين11ماده 

مسابقات طبق قوانين جاري  -11-1

رده سني  -11-2

ليگ خردساالن دختر و پسر (متولدين  -1

ليگ نونهاالن دختر و پسر (مت -2



 

 

و  (ليگ برتر جام خلـيچ فـارس)  

در هـر ارنـج   

بايـد   الزاماً

) نفر بازيكن با شرايط سـني  

در هـر ارنـج اسـتفاده    

  ) مجاز مي باشد.

ليگ مذكور همچون سنوات گذشته به صورت كشوري و با روش رفت و برگشتي برگزار خواهد 

استاندارد، پومسه انفرادي تركيبي، پومسه تيمي سه 

نفره، برگزار مي گردد. جهت هماهنگي ليگ با مسابقات جهاني وآسيايي در سال جاري، دو تغيير 

جايگزين پومسه ابداعي 

  

(ليگ برتر جام خلـيچ فـارس)  

در هـر ارنـج    10/81/

الزاماً ليگ اميد، جوانان و بزرگساالن آقايان (جام نقش جهان)

) نفر بازيكن با شرايط سـني  

در هـر ارنـج اسـتفاده    به پـايين  

) مجاز مي باشد.81

  ) مجاز مي باشد.

ليگ مذكور همچون سنوات گذشته به صورت كشوري و با روش رفت و برگشتي برگزار خواهد 

استاندارد، پومسه انفرادي تركيبي، پومسه تيمي سه 

نفره، برگزار مي گردد. جهت هماهنگي ليگ با مسابقات جهاني وآسيايي در سال جاري، دو تغيير 

جايگزين پومسه ابداعي 

  

 به پايين)

(ليگ برتر جام خلـيچ فـارس)  

/10الـي   79

ليگ اميد، جوانان و بزرگساالن آقايان (جام نقش جهان)

) نفر بازيكن با شرايط سـني  3سه(

به پـايين   76

10/10/81الي  

) مجاز مي باشد.79

  

ليگ مذكور همچون سنوات گذشته به صورت كشوري و با روش رفت و برگشتي برگزار خواهد 

استاندارد، پومسه انفرادي تركيبي، پومسه تيمي سه 

نفره، برگزار مي گردد. جهت هماهنگي ليگ با مسابقات جهاني وآسيايي در سال جاري، دو تغيير 

جايگزين پومسه ابداعي  ب: اجراي پومسه تركيبي(پومسه جديد+پومسه ابداعي+پومسه استاندارد)كه

 به شرح زير مي باشد.

  

 

/10/80( 

به پايين) 10/81

(ليگ برتر جام خلـيچ فـارس)   بزرگساالن آقايان

11/10/79با شرايط سني 

ليگ اميد، جوانان و بزرگساالن آقايان (جام نقش جهان)

سه(و  10/81

10/10/76و سه نفر بازيكن با شرايط سني 

 11/10/79استفاده از هشت بازيكن در هر ارنج با شرايط سني جوانان (

10/10/79الي 

  (جام ستارگان):

ليگ مذكور همچون سنوات گذشته به صورت كشوري و با روش رفت و برگشتي برگزار خواهد 

استاندارد، پومسه انفرادي تركيبي، پومسه تيمي سه 

نفره، برگزار مي گردد. جهت هماهنگي ليگ با مسابقات جهاني وآسيايي در سال جاري، دو تغيير 

ب: اجراي پومسه تركيبي(پومسه جديد+پومسه ابداعي+پومسه استاندارد)كه

به شرح زير مي باشد.
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/11الي  10/83

10/10بزرگساالن بانوان و آقايان متولدين (

بزرگساالن آقايانجوانان و 

با شرايط سني  بايد از يك نفر بـازيكن 

ليگ اميد، جوانان و بزرگساالن آقايان (جام نقش جهان)

10/10الي  79

و سه نفر بازيكن با شرايط سني 

استفاده از هشت بازيكن در هر ارنج با شرايط سني جوانان (

الي  11/10/79استفاده از شش بازيكن با شرايط سني اميد (

(جام ستارگان):آقايان و بانوان

ليگ مذكور همچون سنوات گذشته به صورت كشوري و با روش رفت و برگشتي برگزار خواهد 

استاندارد، پومسه انفرادي تركيبي، پومسه تيمي سه ليگ برتر در سه بخش، پومسه انفرادي 

نفره، برگزار مي گردد. جهت هماهنگي ليگ با مسابقات جهاني وآسيايي در سال جاري، دو تغيير 

ب: اجراي پومسه تركيبي(پومسه جديد+پومسه ابداعي+پومسه استاندارد)كه

به شرح زير مي باشد.  97فرم هاي اجرايي براي ليگ برتر در سال 

10/10ليگ نوجوانان دختر و پسر (متولدين 

بزرگساالن بانوان و آقايان متولدين (

جوانان و ليگ هر يك از تيم هاي حاضـر در  

بايد از يك نفر بـازيكن 

ليگ اميد، جوانان و بزرگساالن آقايان (جام نقش جهان)در 

11/10/79) نفر بازيكن با شرايط سني 

و سه نفر بازيكن با شرايط سني 

استفاده از هشت بازيكن در هر ارنج با شرايط سني جوانان (

استفاده از شش بازيكن با شرايط سني اميد (

آقايان و بانوان پومسه انفرادي

ليگ مذكور همچون سنوات گذشته به صورت كشوري و با روش رفت و برگشتي برگزار خواهد 

ليگ برتر در سه بخش، پومسه انفرادي 

نفره، برگزار مي گردد. جهت هماهنگي ليگ با مسابقات جهاني وآسيايي در سال جاري، دو تغيير 

 در شيوه برگزاري اعمال شده است.

ب: اجراي پومسه تركيبي(پومسه جديد+پومسه ابداعي+پومسه استاندارد)كه

فرم هاي اجرايي براي ليگ برتر در سال 

ليگ نوجوانان دختر و پسر (متولدين 

بزرگساالن بانوان و آقايان متولدين (

هر يك از تيم هاي حاضـر در  

بايد از يك نفر بـازيكن  الزاماً

در  هر يك از تيم هاي حاضر

) نفر بازيكن با شرايط سني 

و سه نفر بازيكن با شرايط سني  10/79

استفاده از هشت بازيكن در هر ارنج با شرايط سني جوانان (

استفاده از شش بازيكن با شرايط سني اميد (

پومسه انفرادي

ليگ مذكور همچون سنوات گذشته به صورت كشوري و با روش رفت و برگشتي برگزار خواهد 

ليگ برتر در سه بخش، پومسه انفرادي 

نفره، برگزار مي گردد. جهت هماهنگي ليگ با مسابقات جهاني وآسيايي در سال جاري، دو تغيير 

در شيوه برگزاري اعمال شده است.

  الف: اجراي فرم هاي استاندارد

ب: اجراي پومسه تركيبي(پومسه جديد+پومسه ابداعي+پومسه استاندارد)كه

فرم هاي اجرايي براي ليگ برتر در سال 

ليگ نوجوانان دختر و پسر (متولدين 

بزرگساالن بانوان و آقايان متولدين (جوانان و ليگ 

هر يك از تيم هاي حاضـر در  

الزاماً(جام كوثر) 

  استفاده نمايند.

هر يك از تيم هاي حاضر

) نفر بازيكن با شرايط سني 

10/10الي  76

استفاده از هشت بازيكن در هر ارنج با شرايط سني جوانان (

استفاده از شش بازيكن با شرايط سني اميد (

پومسه انفرادي ليگ برتر

ليگ مذكور همچون سنوات گذشته به صورت كشوري و با روش رفت و برگشتي برگزار خواهد 

 شد.

ليگ برتر در سه بخش، پومسه انفرادي 

نفره، برگزار مي گردد. جهت هماهنگي ليگ با مسابقات جهاني وآسيايي در سال جاري، دو تغيير 

در شيوه برگزاري اعمال شده است.

الف: اجراي فرم هاي استاندارد

ب: اجراي پومسه تركيبي(پومسه جديد+پومسه ابداعي+پومسه استاندارد)كه

 .گرديده است

فرم هاي اجرايي براي ليگ برتر در سال 

ليگ نوجوانان دختر و پسر (متولدين  -3

ليگ  -4

هر يك از تيم هاي حاضـر در   :1 نكته

(جام كوثر) بانوان 

استفاده نمايند.

هر يك از تيم هاي حاضر :2 نكته

) نفر بازيكن با شرايط سني 2دو (از 

11/10/76

  نمايند.

استفاده از هشت بازيكن در هر ارنج با شرايط سني جوانان ( تبصره:

استفاده از شش بازيكن با شرايط سني اميد ( تبصره:

ليگ برتر -11-3

ليگ مذكور همچون سنوات گذشته به صورت كشوري و با روش رفت و برگشتي برگزار خواهد  11-3-1

شد.

ليگ برتر در سه بخش، پومسه انفرادي  11-3-2

نفره، برگزار مي گردد. جهت هماهنگي ليگ با مسابقات جهاني وآسيايي در سال جاري، دو تغيير 

در شيوه برگزاري اعمال شده است.

الف: اجراي فرم هاي استاندارد

ب: اجراي پومسه تركيبي(پومسه جديد+پومسه ابداعي+پومسه استاندارد)كه

گرديده است

فرم هاي اجرايي براي ليگ برتر در سال  11-3-3



 

 

  

( 

 2، بيگاك 

  ، تاكنون آموزش داده نشده است، در سال جاري اين بيگاك اجراء 

  

16  

16  

16  

16  

16  

  )3و 2(بيگاك 

)3و 2(بيگاك 

، بيگاك 1فرم هاي پومسه جديد كه توسط فدراسيون جهاني ابالغ گرديده، عبارتند از بيگاك 

، تاكنون آموزش داده نشده است، در سال جاري اين بيگاك اجراء 

  

  فرم هاي اجرايي

7 -8-9  

9 -10-11  

11-12-13  

13 -14 -15-16

13 -14 -15-16

13 -14 -15-16

13 -14 -15-16

13 -14 -15-16

(بيگاك ابداعي + استاندارد+ پومسه جديد 

(بيگاك   ابداعي + استاندارد+ پومسه جديد

فرم هاي پومسه جديد كه توسط فدراسيون جهاني ابالغ گرديده، عبارتند از بيگاك 

، تاكنون آموزش داده نشده است، در سال جاري اين بيگاك اجراء 

  

 

فرم هاي اجرايي

3-4-5 -6-7

5-6-7-8-9

7-8-9-10-11

10-11-12-13

10-11-12-13

10-11-12-13

10-11-12-13

10-11-12-13

  فرم هاي اجرايي

  ابداعي + استاندارد

ابداعي + استاندارد+ پومسه جديد 

ابداعي + استاندارد+ پومسه جديد

فرم هاي پومسه جديد كه توسط فدراسيون جهاني ابالغ گرديده، عبارتند از بيگاك 

، تاكنون آموزش داده نشده است، در سال جاري اين بيگاك اجراء 
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فرم هاي اجرايي

2-3

4-5

6-7

9-10

9-10

9-10

9-10

9-10

فرم هاي اجرايي

ابداعي + استاندارد

ابداعي + استاندارد+ پومسه جديد 

ابداعي + استاندارد+ پومسه جديد

 ابداعي

فرم هاي پومسه جديد كه توسط فدراسيون جهاني ابالغ گرديده، عبارتند از بيگاك 

، تاكنون آموزش داده نشده است، در سال جاري اين بيگاك اجراء 

  عنوان مسابقات

  سال 12

  سال 14تا 

  سال 17تا 

  سال 30تا 

  سال 40تا 

  سال 50تا 

  سال 60تا 

  سال 61باالي 

فرم هاي اجرايي  عنوان مسابقات

ابداعي + استاندارد

ابداعي + استاندارد+ پومسه جديد   

ابداعي + استاندارد+ پومسه جديد  

ابداعي  

فرم هاي پومسه جديد كه توسط فدراسيون جهاني ابالغ گرديده، عبارتند از بيگاك 

، تاكنون آموزش داده نشده است، در سال جاري اين بيگاك اجراء 1با توجه به اينكه بيگاك 

 پومسه انفرادي استاندارد:

عنوان مسابقات  

12زير 

تا  12

تا  15

تا  18

تا  31

تا  41

تا  51

باالي 

  پومسه انفرادي تركيبي:

عنوان مسابقات

  سال 14زير 

  سال 17تا  15

  سال 30تا  18

  سال 31باالي 

فرم هاي پومسه جديد كه توسط فدراسيون جهاني ابالغ گرديده، عبارتند از بيگاك 

  ، (ناريوشا).

با توجه به اينكه بيگاك 

پومسه انفرادي استاندارد:

  رديف

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

پومسه انفرادي تركيبي:

عنوان مسابقات  رديف

زير 

15

  18

باالي 

فرم هاي پومسه جديد كه توسط فدراسيون جهاني ابالغ گرديده، عبارتند از بيگاك 

، (ناريوشا).3(بيگاك)، بيگاك 

با توجه به اينكه بيگاك  

  نمي گردد.

پومسه انفرادي استاندارد:

  

پومسه انفرادي تركيبي:

رديف

1  

2  

3  

4  

  

فرم هاي پومسه جديد كه توسط فدراسيون جهاني ابالغ گرديده، عبارتند از بيگاك  11-3-4

(بيگاك)، بيگاك 

11-3-5 

نمي گردد.



 

 

  / فرمششم

  ابداعي

  3بيگاك 

  ابداعي

  3بيگاك 

  ابداعي

  ابداعي

 

ششم  / فرم

11  

ابداعي

13  

بيگاك 

ابداعي  2

16  

بيگاك 

ابداعي  2

ابداعي  

/ فرمپنجم  / فرم

9  

10  

  

11  

12  

2بيگاك 

14  

15  

2بيگاك 

  ابداعي

13  

-16  

-16  

 

/ فرمچهارم

8  

  ابداعي

10  

  3بيگاك 

  ابداعي

13  

  3بيگاك

  ابداعي

  ابداعي

  فرم هاي اجرايي

8-9 -10-11  

10-11-12-13

-13 -14 -15-

-13 -14 -15-
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  نحوي اجراي فرم هاي فوق به روش زير مي باشد:

  / فرمسوم

7  

  ابداعي

9   

  2بيگاك 

  ابداعي

12  

  2بيگاك 

  ابداعي

  ابداعي

فرم هاي اجرايي

4-5-6-7-8

6-7-8-9-10

9-10-11-12-

9-10-11-12-

نحوي اجراي فرم هاي فوق به روش زير مي باشد:

سوم  / فرمدوم

7

ابداعي

9

بيگاك 

ابداعي  3بيگاك 

  

  

12

بيگاك 

ابداعي  3بيگاك

ابداعي  ابداعي

فرم هاي اجرايي  عنوان مسابقات

4  سال

6  سال

9  سال

9  سال 

نحوي اجراي فرم هاي فوق به روش زير مي باشد:

دوم  / فرم

5  

  6  ابداعي

  2بيگاك 

7  

8  

بيگاك   ابداعي

  2بيگاك 

10  

11  

بيگاك  ابداعي

ابداعي  ابداعي

 پومسه تيمي سه نفره:

عنوان مسابقات

سال 14زير 

سال 17تا  15

سال 30تا  18

سال  31باالي 

نحوي اجراي فرم هاي فوق به روش زير مي باشد:

/ فرماول

  4  

ابداعي

  سال

  

6   

بيگاك 

ابداعي

  سال
9  

بيگاك 

ابداعي

  سال

  (بزرگساالن)
ابداعي

پومسه تيمي سه نفره:

  رديف

1  

2  

3  

4  

نحوي اجراي فرم هاي فوق به روش زير مي باشد:
  

  هفته

  رده سني

  سال 14زير 

  (نونهاالن)

سال 17تا  15

  (نوجوانان)

سال 30تا  18

  (جوانان)

سال 31باالي 

(بزرگساالن)

پومسه تيمي سه نفره:

  

هفته

رده سني

زير 

(نونهاالن)

15

(نوجوانان)

18

(جوانان)

باالي 

(بزرگساالن)



 

 

91  

85  

82  

79  

66  

56  

46  

   

91  

82  

79  

66  

91  

82  

79  

66  

مسابقات طي سه هفته در دور رفت و سه هفته در دور برگشت برنامه ريزي و برگزار خواهد شد 

تيم هاي شركت كننده براساس تعداد مدال هاي كسب شده در رده هاي انفرادي و استاندارد و 

همين نامه) از سوي اعضاي تيم، مقام هاي اول 

تا سوم را كسب نموده و به آنها كاپ و حكم قهرماني اهدا خواهد شد و جايزه نقدي خود را 

ر ليگ برتر و دسته يك پومسه آقايان و 

  

10/10/91الي  

10/10/85الي  

10/10/82الي  

10/10/79الي  

10/10/66الي  

10/10/56الي  

10/10/46الي  

 10/10/36الي 

10/10/91الي  

10/10/82الي  

10/10/79الي  

10/10/66الي 

10/10/91الي  

10/10/82الي  

10/10/79الي  

10/10/66الي 

مسابقات طي سه هفته در دور رفت و سه هفته در دور برگشت برنامه ريزي و برگزار خواهد شد 

 و در پايان به نفرات اول تا چهارم هر رده سني مدال و حكم اهداء مي گردد. 

تيم هاي شركت كننده براساس تعداد مدال هاي كسب شده در رده هاي انفرادي و استاندارد و 

همين نامه) از سوي اعضاي تيم، مقام هاي اول 

تا سوم را كسب نموده و به آنها كاپ و حكم قهرماني اهدا خواهد شد و جايزه نقدي خود را 

ر ليگ برتر و دسته يك پومسه آقايان و 

 بانوان مبلغ ثبت نام نسبت به سنوات گذشته، در سال جاري تغيير نكرده است.

  

 (آقايان و بانوان):

  تاريخ تولد
 11/10/85متولدين 

 11/10/82متولدين 

 11/10/79متولدين 

 11/10/66متولدين 

 11/10/56متولدين 

 11/10/46متولدين 

 11/10/36متولدين 

الي  11/10/20متولدين

 11/10/82متولدين 

 11/10/79متولدين 

 11/10/66متولدين 

الي  11/10/23متولدين

 11/10/82متولدين 

 11/10/79متولدين 

 11/10/66متولدين 

الي  11/10/23متولدين

مسابقات طي سه هفته در دور رفت و سه هفته در دور برگشت برنامه ريزي و برگزار خواهد شد 

و در پايان به نفرات اول تا چهارم هر رده سني مدال و حكم اهداء مي گردد. 

تيم هاي شركت كننده براساس تعداد مدال هاي كسب شده در رده هاي انفرادي و استاندارد و 

همين نامه) از سوي اعضاي تيم، مقام هاي اول 

تا سوم را كسب نموده و به آنها كاپ و حكم قهرماني اهدا خواهد شد و جايزه نقدي خود را 

 دريافت خواهند نمود.

ر ليگ برتر و دسته يك پومسه آقايان و 

بانوان مبلغ ثبت نام نسبت به سنوات گذشته، در سال جاري تغيير نكرده است.

  

 

(آقايان و بانوان): 1397

تاريخ تولد
متولدين 

متولدين 

متولدين 

متولدين 

متولدين 

متولدين 

متولدين 

متولدين

متولدين 

متولدين 

متولدين 

متولدين

متولدين 

متولدين   سال

متولدين   سال

متولدين  سال

مسابقات طي سه هفته در دور رفت و سه هفته در دور برگشت برنامه ريزي و برگزار خواهد شد 

و در پايان به نفرات اول تا چهارم هر رده سني مدال و حكم اهداء مي گردد. 

تيم هاي شركت كننده براساس تعداد مدال هاي كسب شده در رده هاي انفرادي و استاندارد و 

همين نامه) از سوي اعضاي تيم، مقام هاي اول 

تا سوم را كسب نموده و به آنها كاپ و حكم قهرماني اهدا خواهد شد و جايزه نقدي خود را 

دريافت خواهند نمود.

ر ليگ برتر و دسته يك پومسه آقايان و جهت ايجاد انگيزه براي بازيكنان و باشگاه ها حاضر د

بانوان مبلغ ثبت نام نسبت به سنوات گذشته، در سال جاري تغيير نكرده است.
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1397ليگ برتر پومسه 

  سال 

  سال 

  

  سال 14برتر پومسه ابداعي زير 

سال 17الي  15

سال 30الي  18

  سال 31برتر پومسه ابداعي باالي 

مسابقات طي سه هفته در دور رفت و سه هفته در دور برگشت برنامه ريزي و برگزار خواهد شد 

و در پايان به نفرات اول تا چهارم هر رده سني مدال و حكم اهداء مي گردد. 

تيم هاي شركت كننده براساس تعداد مدال هاي كسب شده در رده هاي انفرادي و استاندارد و 

همين نامه) از سوي اعضاي تيم، مقام هاي اول  4فره (اعالم شده در رديف 

تا سوم را كسب نموده و به آنها كاپ و حكم قهرماني اهدا خواهد شد و جايزه نقدي خود را 

دريافت خواهند نمود. 12/96/

جهت ايجاد انگيزه براي بازيكنان و باشگاه ها حاضر د

بانوان مبلغ ثبت نام نسبت به سنوات گذشته، در سال جاري تغيير نكرده است.

ليگ برتر پومسه رده هاي سني 

  گروه هاي سني 
  سال

  سال 14

  سال 17

  سال 30

  سال 40

  سال 50

  سال 60

  سال به باال

  سال  14تيمي زير 

سال  17الي  15

سال  30الي  18

  سال  31تيمي باالي 

برتر پومسه ابداعي زير 

15برتر پومسه ابداعي  

18برتر پومسه ابداعي 

برتر پومسه ابداعي باالي 

مسابقات طي سه هفته در دور رفت و سه هفته در دور برگشت برنامه ريزي و برگزار خواهد شد 

و در پايان به نفرات اول تا چهارم هر رده سني مدال و حكم اهداء مي گردد. 

تيم هاي شركت كننده براساس تعداد مدال هاي كسب شده در رده هاي انفرادي و استاندارد و 

فره (اعالم شده در رديف 

تا سوم را كسب نموده و به آنها كاپ و حكم قهرماني اهدا خواهد شد و جايزه نقدي خود را 

/20مورخ  251

جهت ايجاد انگيزه براي بازيكنان و باشگاه ها حاضر د

بانوان مبلغ ثبت نام نسبت به سنوات گذشته، در سال جاري تغيير نكرده است.

رده هاي سني 

گروه هاي سني 
سال 12زير 

14الي  12

17الي  15

30الي  18

40الي  31

50الي  41

60الي  51

سال به باال 61

تيمي زير 

15تيمي 

18تيمي 

تيمي باالي 

برتر پومسه ابداعي زير 

برتر پومسه ابداعي  

برتر پومسه ابداعي 

برتر پومسه ابداعي باالي 

مسابقات طي سه هفته در دور رفت و سه هفته در دور برگشت برنامه ريزي و برگزار خواهد شد 

و در پايان به نفرات اول تا چهارم هر رده سني مدال و حكم اهداء مي گردد. 

تيم هاي شركت كننده براساس تعداد مدال هاي كسب شده در رده هاي انفرادي و استاندارد و 

فره (اعالم شده در رديف تركيبي و تيمي سه ن

تا سوم را كسب نموده و به آنها كاپ و حكم قهرماني اهدا خواهد شد و جايزه نقدي خود را 

9050/251براساس بخشنامه 

جهت ايجاد انگيزه براي بازيكنان و باشگاه ها حاضر د

بانوان مبلغ ثبت نام نسبت به سنوات گذشته، در سال جاري تغيير نكرده است.

رده هاي سني جدول  -
 

  رديف
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

مسابقات طي سه هفته در دور رفت و سه هفته در دور برگشت برنامه ريزي و برگزار خواهد شد 

و در پايان به نفرات اول تا چهارم هر رده سني مدال و حكم اهداء مي گردد. 

تيم هاي شركت كننده براساس تعداد مدال هاي كسب شده در رده هاي انفرادي و استاندارد و 

تركيبي و تيمي سه ن

تا سوم را كسب نموده و به آنها كاپ و حكم قهرماني اهدا خواهد شد و جايزه نقدي خود را 

براساس بخشنامه 

جهت ايجاد انگيزه براي بازيكنان و باشگاه ها حاضر د

بانوان مبلغ ثبت نام نسبت به سنوات گذشته، در سال جاري تغيير نكرده است.

11-3 -6-

 
 

  

مسابقات طي سه هفته در دور رفت و سه هفته در دور برگشت برنامه ريزي و برگزار خواهد شد  11-3-7

و در پايان به نفرات اول تا چهارم هر رده سني مدال و حكم اهداء مي گردد. 

تيم هاي شركت كننده براساس تعداد مدال هاي كسب شده در رده هاي انفرادي و استاندارد و  11-3-8

تركيبي و تيمي سه ن

تا سوم را كسب نموده و به آنها كاپ و حكم قهرماني اهدا خواهد شد و جايزه نقدي خود را 

براساس بخشنامه 

جهت ايجاد انگيزه براي بازيكنان و باشگاه ها حاضر د 11-3-9

بانوان مبلغ ثبت نام نسبت به سنوات گذشته، در سال جاري تغيير نكرده است.



 

 

 شد.

زنجان، كردستان، همدان، 

گلستان، خراسان 

ارمحال بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، 

مسابقات پومسه ليگ دسته يك آقايان و بانوان در دو منطقه شمال و جنوب كشور برگزار خواهد 

مدال و حكم داده خواهد شد و 

نفرات اول تا پنجم هر رده سني و تيم هاي اول تا چهارم مسابقات تيمي به مرحله دوم راه يافته و 

چهارم مدال و 

  

شد.ليگ دسته يك پومسه در دو بخش آقايان و بانوان در دو منطقه به شرح زير برگزار خواهد 

زنجان، كردستان، همدان، 

گلستان، خراسان   كرمانشاه، مركزي، ايالم، لرستان، قزوين، البرز، تهران، قم، مازندران، سمنان،

ارمحال بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، 

 )خوزستان، بوشهر، هرمزگان، كرمان، سيستان و بلوچستان، يزد و منطقه آزاد كيش

مسابقات پومسه ليگ دسته يك آقايان و بانوان در دو منطقه شمال و جنوب كشور برگزار خواهد 

مدال و حكم داده خواهد شد و 

نفرات اول تا پنجم هر رده سني و تيم هاي اول تا چهارم مسابقات تيمي به مرحله دوم راه يافته و 

چهارم مدال و پس از برگزاري اين مسابقات در مرحله دوم به نفرات اول تا چهارم و تيم هاي اول تا 

  

  آقايان و بانوان (جام نشاط):

ليگ دسته يك پومسه در دو بخش آقايان و بانوان در دو منطقه به شرح زير برگزار خواهد 

زنجان، كردستان، همدان،   (آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، گيالن،

كرمانشاه، مركزي، ايالم، لرستان، قزوين، البرز، تهران، قم، مازندران، سمنان،

ارمحال بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، 

خوزستان، بوشهر، هرمزگان، كرمان، سيستان و بلوچستان، يزد و منطقه آزاد كيش

مسابقات پومسه ليگ دسته يك آقايان و بانوان در دو منطقه شمال و جنوب كشور برگزار خواهد 

مدال و حكم داده خواهد شد و  شد و در پايان مرحله اول به نفرات و تيم هاي اول تا چهارم هر رده

 حكم اعضاي تيم با امضاي رياست محترم فدراسيون اهداء خواهد شد.

نفرات اول تا پنجم هر رده سني و تيم هاي اول تا چهارم مسابقات تيمي به مرحله دوم راه يافته و 

پس از برگزاري اين مسابقات در مرحله دوم به نفرات اول تا چهارم و تيم هاي اول تا 

 حكم  و به تيم هاي اول تا سوم كاپ و حكم قهرماني اهداء خواهد شد.

  

 

آقايان و بانوان (جام نشاط):

ليگ دسته يك پومسه در دو بخش آقايان و بانوان در دو منطقه به شرح زير برگزار خواهد 

(آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، گيالن،

كرمانشاه، مركزي، ايالم، لرستان، قزوين، البرز، تهران، قم، مازندران، سمنان،

ارمحال بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، خراسان جنوبي، اصفهان، فارس، چه

خوزستان، بوشهر، هرمزگان، كرمان، سيستان و بلوچستان، يزد و منطقه آزاد كيش

مسابقات پومسه ليگ دسته يك آقايان و بانوان در دو منطقه شمال و جنوب كشور برگزار خواهد 

شد و در پايان مرحله اول به نفرات و تيم هاي اول تا چهارم هر رده

حكم اعضاي تيم با امضاي رياست محترم فدراسيون اهداء خواهد شد.

نفرات اول تا پنجم هر رده سني و تيم هاي اول تا چهارم مسابقات تيمي به مرحله دوم راه يافته و 

پس از برگزاري اين مسابقات در مرحله دوم به نفرات اول تا چهارم و تيم هاي اول تا 

حكم  و به تيم هاي اول تا سوم كاپ و حكم قهرماني اهداء خواهد شد.
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آقايان و بانوان (جام نشاط):

ليگ دسته يك پومسه در دو بخش آقايان و بانوان در دو منطقه به شرح زير برگزار خواهد 

(آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، گيالن،

كرمانشاه، مركزي، ايالم، لرستان، قزوين، البرز، تهران، قم، مازندران، سمنان،

خراسان جنوبي، اصفهان، فارس، چه

خوزستان، بوشهر، هرمزگان، كرمان، سيستان و بلوچستان، يزد و منطقه آزاد كيش

مسابقات پومسه ليگ دسته يك آقايان و بانوان در دو منطقه شمال و جنوب كشور برگزار خواهد 

شد و در پايان مرحله اول به نفرات و تيم هاي اول تا چهارم هر رده

حكم اعضاي تيم با امضاي رياست محترم فدراسيون اهداء خواهد شد.

نفرات اول تا پنجم هر رده سني و تيم هاي اول تا چهارم مسابقات تيمي به مرحله دوم راه يافته و 

پس از برگزاري اين مسابقات در مرحله دوم به نفرات اول تا چهارم و تيم هاي اول تا 

حكم  و به تيم هاي اول تا سوم كاپ و حكم قهرماني اهداء خواهد شد.

آقايان و بانوان (جام نشاط): پومسه انفرادي

ليگ دسته يك پومسه در دو بخش آقايان و بانوان در دو منطقه به شرح زير برگزار خواهد 

(آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، گيالن،

كرمانشاه، مركزي، ايالم، لرستان، قزوين، البرز، تهران، قم، مازندران، سمنان،

خراسان جنوبي، اصفهان، فارس، چه

خوزستان، بوشهر، هرمزگان، كرمان، سيستان و بلوچستان، يزد و منطقه آزاد كيش

مسابقات پومسه ليگ دسته يك آقايان و بانوان در دو منطقه شمال و جنوب كشور برگزار خواهد 

شد و در پايان مرحله اول به نفرات و تيم هاي اول تا چهارم هر رده

حكم اعضاي تيم با امضاي رياست محترم فدراسيون اهداء خواهد شد.

نفرات اول تا پنجم هر رده سني و تيم هاي اول تا چهارم مسابقات تيمي به مرحله دوم راه يافته و 

پس از برگزاري اين مسابقات در مرحله دوم به نفرات اول تا چهارم و تيم هاي اول تا 

حكم  و به تيم هاي اول تا سوم كاپ و حكم قهرماني اهداء خواهد شد.

پومسه انفرادي دسته يك

ليگ دسته يك پومسه در دو بخش آقايان و بانوان در دو منطقه به شرح زير برگزار خواهد 

(آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، گيالن، : استان هاي

كرمانشاه، مركزي، ايالم، لرستان، قزوين، البرز، تهران، قم، مازندران، سمنان،

 شمالي و خراسان رضوي)

خراسان جنوبي، اصفهان، فارس، چهاستان هاي (

خوزستان، بوشهر، هرمزگان، كرمان، سيستان و بلوچستان، يزد و منطقه آزاد كيش

مسابقات پومسه ليگ دسته يك آقايان و بانوان در دو منطقه شمال و جنوب كشور برگزار خواهد 

شد و در پايان مرحله اول به نفرات و تيم هاي اول تا چهارم هر رده

حكم اعضاي تيم با امضاي رياست محترم فدراسيون اهداء خواهد شد.

نفرات اول تا پنجم هر رده سني و تيم هاي اول تا چهارم مسابقات تيمي به مرحله دوم راه يافته و 

پس از برگزاري اين مسابقات در مرحله دوم به نفرات اول تا چهارم و تيم هاي اول تا 

حكم  و به تيم هاي اول تا سوم كاپ و حكم قهرماني اهداء خواهد شد.

دسته يكليگ  

ليگ دسته يك پومسه در دو بخش آقايان و بانوان در دو منطقه به شرح زير برگزار خواهد 

: استان هاي1منطقه 

كرمانشاه، مركزي، ايالم، لرستان، قزوين، البرز، تهران، قم، مازندران، سمنان،

شمالي و خراسان رضوي)

استان هاي (: 2منطقه 

خوزستان، بوشهر، هرمزگان، كرمان، سيستان و بلوچستان، يزد و منطقه آزاد كيش

مسابقات پومسه ليگ دسته يك آقايان و بانوان در دو منطقه شمال و جنوب كشور برگزار خواهد 

شد و در پايان مرحله اول به نفرات و تيم هاي اول تا چهارم هر رده

حكم اعضاي تيم با امضاي رياست محترم فدراسيون اهداء خواهد شد.

نفرات اول تا پنجم هر رده سني و تيم هاي اول تا چهارم مسابقات تيمي به مرحله دوم راه يافته و 

پس از برگزاري اين مسابقات در مرحله دوم به نفرات اول تا چهارم و تيم هاي اول تا 

حكم  و به تيم هاي اول تا سوم كاپ و حكم قهرماني اهداء خواهد شد.

11-4- 

ليگ دسته يك پومسه در دو بخش آقايان و بانوان در دو منطقه به شرح زير برگزار خواهد  11-4-1

منطقه  -

كرمانشاه، مركزي، ايالم، لرستان، قزوين، البرز، تهران، قم، مازندران، سمنان،

شمالي و خراسان رضوي)

منطقه  -

خوزستان، بوشهر، هرمزگان، كرمان، سيستان و بلوچستان، يزد و منطقه آزاد كيش

مسابقات پومسه ليگ دسته يك آقايان و بانوان در دو منطقه شمال و جنوب كشور برگزار خواهد  11-4-2

شد و در پايان مرحله اول به نفرات و تيم هاي اول تا چهارم هر رده

حكم اعضاي تيم با امضاي رياست محترم فدراسيون اهداء خواهد شد.

نفرات اول تا پنجم هر رده سني و تيم هاي اول تا چهارم مسابقات تيمي به مرحله دوم راه يافته و  11-4-3

پس از برگزاري اين مسابقات در مرحله دوم به نفرات اول تا چهارم و تيم هاي اول تا 

حكم  و به تيم هاي اول تا سوم كاپ و حكم قهرماني اهداء خواهد شد.



 

 

91  

85  

82  

79  

66  

56  

46  

91  

82  

79  

66  

91  

82  

79  

66  

ي به باال

  

 (آقايان و بانوان):

10/10/91الي  

10/10/85الي  

10/10/82الي  

10/10/79الي  

10/10/66الي  

10/10/56الي  

10/10/46الي  

10/10/91الي  

10/10/82الي  

10/10/79الي  

10/10/66الي 

10/10/91الي  

10/10/82الي  

10/10/79الي  

10/10/66الي 

به باالسال  65سال و 

  

(آقايان و بانوان): 1397

  تاريخ تولد
 11/10/85متولدين 

 11/10/82متولدين 

 11/10/79متولدين 

 11/10/66متولدين 

 11/10/56متولدين 

 11/10/46متولدين 

 11/10/36متولدين 

 11/10/82متولدين 

 11/10/79متولدين 

 11/10/66متولدين 

الي  11/10/23متولدين

 11/10/82متولدين 

 11/10/79متولدين 

 11/10/66متولدين 

الي  11/10/23متولدين

سال و  65تا  

  

 

1397پومسه 

تاريخ تولد
متولدين 

متولدين 

متولدين 

متولدين 

متولدين 

متولدين 

متولدين 

متولدين 

متولدين 

متولدين 

متولدين

متولدين 

متولدين 

متولدين 

متولدين

  61و  سال به باالي بانوان
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پومسه  دسته يك

  سال 

  سال 

  

  سال 14

  سال 17الي 

  سال 30الي 

  سال 31

سال به باالي بانوان

  برگزار خواهد شد.

دسته يكليگ رده هاي سني 

  گروه هاي سني 
  سال

  سال 14

  سال 17

  سال 30

  سال 40

  سال 50

  سال 60

  سال  14تيمي زير 

سال  17الي  15

سال  30الي  18

  سال  31تيمي باالي 

14پومسه ابداعي زير 

الي  15پومسه ابداعي  

الي  18پومسه ابداعي 

31پومسه ابداعي باالي 

سال به باالي بانوان 41رده سني

برگزار خواهد شد. رقابتهاي ليگ برتر

رده هاي سني جدول 

گروه هاي سني 
سال 12زير 

14الي  12

17الي  15

30الي  18

40الي  31

50الي  41

60الي  51

تيمي زير 

15تيمي 

18تيمي 

تيمي باالي 

پومسه ابداعي زير 

پومسه ابداعي  

پومسه ابداعي 

پومسه ابداعي باالي 

رده سنيمسابقات 

رقابتهاي ليگ برتر

جدول  

 
  رديف

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

مسابقات  نكته مهم:

رقابتهاي ليگ برترفقط در قالب 

11-4 -4

 
 

  

نكته مهم: 11-4-5

فقط در قالب  آقايان



 

 

  برگزار خواهد شد.
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فرم ابداعي براساس ضوابط و مقررات جهاني

  + كيلوگرم

-  ،55-  ،

+ 87 و-87

+ 73و  -73

+ 68و  -

هاي مختلف 

به شرط داشتن شرايط سني در دو رده استفاده 

برگزار خواهد شد. ليگ برتر

فرم هاي اجرايي
6-7-8- 9

6-7-8- 9

- 9-10-11

-11-12-13

-11-12-13

12-13-14-15

13-14-15-16

6-7-8- 9

- 9-10-11

-11-12-13

12-13-14-15

فرم ابداعي براساس ضوابط و مقررات جهاني

+ كيلوگرم40و  -40

  كيلوگرم +65

  + كيلوگرم

-51 ، -48 كيلو گرم ) ،

74- ،80- ،87

62- ،67- ،73

59- ،63- ،68-

هاي مختلف كه در رده

به شرط داشتن شرايط سني در دو رده استفاده 

ليگ برتر(آقايان و بانوان) فقط در قالب رقابتهاي 

 فرم هاي اجرايي
2-3-4-5- 6  

2-3-4-5- 6  

4-5-6-7- 8-  

6-7-8-9-10-  

6-7-8-9-10-  

8-9-10-11-12

-10-11-12-13

2-3-4-5- 6  

4-5-6-7- 8-  

6-7-8-9-10-  

8-9-10-11-12

فرم ابداعي براساس ضوابط و مقررات جهاني

36- ،  38-  ،40

65و  -65و  -61

+ كيلوگرم59و  -59، -55

كيلو گرم ) ، 40(حداقل 

-،63- ،68- ،74

 ،53- ،57- ،62

52- ،55- ،59

كه در رده صورتي

به شرط داشتن شرايط سني در دو رده استفاده 

 

(آقايان و بانوان) فقط در قالب رقابتهاي 

 

 

 

 

8 

9-  

 

 

8 

 فرم ابداعي براساس ضوابط و مقررات جهاني

،  32- ، 34- ،  36

53-  ،57-  ،61

47 - ،51- ،55

(حداقل  -45(جام آينده سازان المپيك): 

  مي باشد.

-58 ،-54  :)و ليگ برتر ( جام خليج فارس

  2017ث) ليگ جوانان برابر مقررات و قوانين مسابقات جام جهاني در سال 

، -49، -46كوثر) و ليگ جوانان (اميدها): 

 ،46- ،49- ،52

صورتي ا درباشگاهه

به شرط داشتن شرايط سني در دو رده استفاده 
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(آقايان و بانوان) فقط در قالب رقابتهاي 

سال

سال

26- ، 28- ، 30- ،

45-  ،49-  ،53

 ،41-  ،44-  ،47

(جام آينده سازان المپيك): 

مي باشد. + كيلو گرم (در ده وزن )

و ليگ برتر ( جام خليج فارس

ث) ليگ جوانان برابر مقررات و قوانين مسابقات جام جهاني در سال 

كوثر) و ليگ جوانان (اميدها): 

، -44، -42سازان المپيك): 

باشگاهه ،هاي ملي

به شرط داشتن شرايط سني در دو رده استفاده  ان خود

(آقايان و بانوان) فقط در قالب رقابتهاي  تركيبيپومسه 

گروه هاي سني 
سال

سال 14

سال 17

سال 30

سال 40

سال 50

سال 60

سال  14

سال  17الي 

سال  30الي 

سال  31

سال 14برتر پومسه ابداعي زير 

سال 17الي  15

سال 30الي  18

سال 31برتر پومسه ابداعي باالي 

26  ، -24الف) ليگ خردساالن دختر و پسر در اوزان 

 ،37-  ،41-  ،45

 ،33-  ،37-  ،

(جام آينده سازان المپيك): پسر دسته يك و برتر

+ كيلو گرم (در ده وزن )78

و ليگ برتر ( جام خليج فارس 

ث) ليگ جوانان برابر مقررات و قوانين مسابقات جام جهاني در سال 

كوثر) و ليگ جوانان (اميدها): 

سازان المپيك): 

هاي مليبراي تيم سازي

ان خودتوانند از بازيكن

پومسه تذكر: مسابقات ليگ 

 گروه هاي سني 
سال 12زير   

14الي  12  

17الي  15  

30الي  18  

40الي  31  

50الي  41  

60الي  51  

14تيمي زير   

الي  15تيمي   

الي  18تيمي   

31تيمي باالي   

برتر پومسه ابداعي زير 

15برتر پومسه ابداعي  

18برتر پومسه ابداعي 

برتر پومسه ابداعي باالي 

الف) ليگ خردساالن دختر و پسر در اوزان 

،  -33 در اوزان 

،  -29اوزان پ) ليگ نونهاالن دختر در 

پسر دسته يك و برتر

78و  -78، -73

  ج) ليگ دسته اول (جام نقش جهان )

  كيلو گرم مي باشد.

ث) ليگ جوانان برابر مقررات و قوانين مسابقات جام جهاني در سال 

كوثر) و ليگ جوانان (اميدها): د) ليگ دسته يك بانوان كشور (جام 

  

سازان المپيك): هـ) ليگ نوجوانان دختر (جام آينده

  

سازي به جهت پشتوانه

توانند از بازيكنمي ،ليگ حضور داشته باشند

تذكر: مسابقات ليگ 

 

 

 برتر پومسه ابداعي زير 

 برتر پومسه ابداعي  

 برتر پومسه ابداعي 

 برتر پومسه ابداعي باالي 

  اوزان : 

الف) ليگ خردساالن دختر و پسر در اوزان 

در اوزان  پسر ) ليگ نونهاالن

پ) ليگ نونهاالن دختر در 

پسر دسته يك و برتر) ليگ نوجوانان 

- ،63- ،68- ،73

ج) ليگ دسته اول (جام نقش جهان )

كيلو گرم مي باشد.

ث) ليگ جوانان برابر مقررات و قوانين مسابقات جام جهاني در سال 

د) ليگ دسته يك بانوان كشور (جام 

  باشد.كيلوگرم مي

هـ) ليگ نوجوانان دختر (جام آينده

  باشد.كيلوگرم مي

به جهت پشتوانه )14

ليگ حضور داشته باشند

تذكر: مسابقات ليگ  11-4-6

 رديف
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

اوزان :  -11-5

الف) ليگ خردساالن دختر و پسر در اوزان 

) ليگ نونهاالنب

پ) ليگ نونهاالن دختر در 

) ليگ نوجوانان  ت

59-

ج) ليگ دسته اول (جام نقش جهان )

كيلو گرم مي باشد.

ث) ليگ جوانان برابر مقررات و قوانين مسابقات جام جهاني در سال 

د) ليگ دسته يك بانوان كشور (جام 

كيلوگرم مي

هـ) ليگ نوجوانان دختر (جام آينده

كيلوگرم مي

14تبصره 

ليگ حضور داشته باشند



 

 

يك تيم هم در ليگ 

كامل مسابقات در طي يك سال مي باشد كه به چهار روش (رفت و برگشتي 

شركت كننده پس از ثبت نام 

  

يك تيم هم در ليگ 

كامل مسابقات در طي يك سال مي باشد كه به چهار روش (رفت و برگشتي 

شركت كننده پس از ثبت نام 

  

يك تيم هم در ليگ  زتواند اعنوان مثال بازيكن به شرط داشتن شرايط سني مي

كامل مسابقات در طي يك سال مي باشد كه به چهار روش (رفت و برگشتي 

  طبق تقويم ورزشي فدراسيون برگزار خواهد شد.

شركت كننده پس از ثبت نام ليگ براساس تعداد تيم ها 

  

 

عنوان مثال بازيكن به شرط داشتن شرايط سني مي

كامل مسابقات در طي يك سال مي باشد كه به چهار روش (رفت و برگشتي 

طبق تقويم ورزشي فدراسيون برگزار خواهد شد.

ليگ براساس تعداد تيم ها 
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عنوان مثال بازيكن به شرط داشتن شرايط سني مي

  ليگ نونهاالن حضور يابد).

كامل مسابقات در طي يك سال مي باشد كه به چهار روش (رفت و برگشتي 

طبق تقويم ورزشي فدراسيون برگزار خواهد شد.

ليگ براساس تعداد تيم ها  دستورالعمل اجرايي

  اوليه به يكي از روش هاي فو.ق برنامه ريزي و برگزار خواهد شد.

عنوان مثال بازيكن به شرط داشتن شرايط سني مي

ليگ نونهاالن حضور يابد).

كامل مسابقات در طي يك سال مي باشد كه به چهار روش (رفت و برگشتي دوره برگزاري ليگ شامل يك فصل 

طبق تقويم ورزشي فدراسيون برگزار خواهد شد.حذفي) 

دستورالعمل اجرايي

اوليه به يكي از روش هاي فو.ق برنامه ريزي و برگزار خواهد شد.

عنوان مثال بازيكن به شرط داشتن شرايط سني مي

ليگ نونهاالن حضور يابد).

  ه ليگ

دوره برگزاري ليگ شامل يك فصل 

حذفي)  –مرحله اي 

دستورالعمل اجرايي 10ليگ هاي ياد شده در ماده 

اوليه به يكي از روش هاي فو.ق برنامه ريزي و برگزار خواهد شد.

عنوان مثال بازيكن به شرط داشتن شرايط سني ميه نمايند. (ب

ليگ نونهاالن حضور يابد). هم در وخردساالن 

  ه ليگ: دور

دوره برگزاري ليگ شامل يك فصل 

مرحله اي  –يك دوره اي 

ليگ هاي ياد شده در ماده 

اوليه به يكي از روش هاي فو.ق برنامه ريزي و برگزار خواهد شد.

نمايند. (ب

خردساالن 

: دور12ماده 
دوره برگزاري ليگ شامل يك فصل  -12-1

يك دوره اي  –

ليگ هاي ياد شده در ماده  تذكر:

اوليه به يكي از روش هاي فو.ق برنامه ريزي و برگزار خواهد شد.



 

 

مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در 

 تنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه هاتنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه هاتنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه هاتنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه ها

 صعود و سقوط و رده بندي تيم هاصعود و سقوط و رده بندي تيم هاصعود و سقوط و رده بندي تيم هاصعود و سقوط و رده بندي تيم ها

مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در 

تنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه هاتنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه هاتنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه هاتنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه ها

صعود و سقوط و رده بندي تيم هاصعود و سقوط و رده بندي تيم هاصعود و سقوط و رده بندي تيم هاصعود و سقوط و رده بندي تيم ها

 

 

مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در 

 

تنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه هاتنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه هاتنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه هاتنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه ها

صعود و سقوط و رده بندي تيم هاصعود و سقوط و رده بندي تيم هاصعود و سقوط و رده بندي تيم هاصعود و سقوط و رده بندي تيم ها

 ميزباني مسابقات ليگ و وظايف ميزبانميزباني مسابقات ليگ و وظايف ميزبانميزباني مسابقات ليگ و وظايف ميزبانميزباني مسابقات ليگ و وظايف ميزبان
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مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در 

 ليگ، ورزشكاران و مسئولين تيم ها ليگ، ورزشكاران و مسئولين تيم ها ليگ، ورزشكاران و مسئولين تيم ها ليگ، ورزشكاران و مسئولين تيم ها 

 ثبت نام باشگاه ها و هيئت هاثبت نام باشگاه ها و هيئت هاثبت نام باشگاه ها و هيئت هاثبت نام باشگاه ها و هيئت ها

تنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه هاتنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه هاتنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه هاتنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه ها

 وظايف بازيكنان و كادر فنيوظايف بازيكنان و كادر فنيوظايف بازيكنان و كادر فنيوظايف بازيكنان و كادر فني

صعود و سقوط و رده بندي تيم هاصعود و سقوط و رده بندي تيم هاصعود و سقوط و رده بندي تيم هاصعود و سقوط و رده بندي تيم ها

ميزباني مسابقات ليگ و وظايف ميزبانميزباني مسابقات ليگ و وظايف ميزبانميزباني مسابقات ليگ و وظايف ميزبانميزباني مسابقات ليگ و وظايف ميزبان

مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در 

ليگ، ورزشكاران و مسئولين تيم ها ليگ، ورزشكاران و مسئولين تيم ها ليگ، ورزشكاران و مسئولين تيم ها ليگ، ورزشكاران و مسئولين تيم ها 

ثبت نام باشگاه ها و هيئت هاثبت نام باشگاه ها و هيئت هاثبت نام باشگاه ها و هيئت هاثبت نام باشگاه ها و هيئت ها

تنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه هاتنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه هاتنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه هاتنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه ها

 وظايف باشگاه هاوظايف باشگاه هاوظايف باشگاه هاوظايف باشگاه ها

وظايف بازيكنان و كادر فنيوظايف بازيكنان و كادر فنيوظايف بازيكنان و كادر فنيوظايف بازيكنان و كادر فني

 وظايف سرپرستوظايف سرپرستوظايف سرپرستوظايف سرپرست

صعود و سقوط و رده بندي تيم هاصعود و سقوط و رده بندي تيم هاصعود و سقوط و رده بندي تيم هاصعود و سقوط و رده بندي تيم هاه بندي، ه بندي، ه بندي، ه بندي، 

ميزباني مسابقات ليگ و وظايف ميزبانميزباني مسابقات ليگ و وظايف ميزبانميزباني مسابقات ليگ و وظايف ميزبانميزباني مسابقات ليگ و وظايف ميزبان

مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در 

ليگ، ورزشكاران و مسئولين تيم ها ليگ، ورزشكاران و مسئولين تيم ها ليگ، ورزشكاران و مسئولين تيم ها ليگ، ورزشكاران و مسئولين تيم ها 

ثبت نام باشگاه ها و هيئت هاثبت نام باشگاه ها و هيئت هاثبت نام باشگاه ها و هيئت هاثبت نام باشگاه ها و هيئت ها

تنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه هاتنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه هاتنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه هاتنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه ها

وظايف باشگاه هاوظايف باشگاه هاوظايف باشگاه هاوظايف باشگاه ها

وظايف بازيكنان و كادر فنيوظايف بازيكنان و كادر فنيوظايف بازيكنان و كادر فنيوظايف بازيكنان و كادر فني

وظايف سرپرستوظايف سرپرستوظايف سرپرستوظايف سرپرست

 قرعه كشيقرعه كشيقرعه كشيقرعه كشي

 تنظيم جدولتنظيم جدولتنظيم جدولتنظيم جدول

 وزن كشيوزن كشيوزن كشيوزن كشي

ه بندي، ه بندي، ه بندي، ه بندي، امتيازات، ردامتيازات، ردامتيازات، ردامتيازات، رد

ميزباني مسابقات ليگ و وظايف ميزبانميزباني مسابقات ليگ و وظايف ميزبانميزباني مسابقات ليگ و وظايف ميزبانميزباني مسابقات ليگ و وظايف ميزبان

        نقل و انتقاالتنقل و انتقاالتنقل و انتقاالتنقل و انتقاالت

مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در 

ليگ، ورزشكاران و مسئولين تيم ها ليگ، ورزشكاران و مسئولين تيم ها ليگ، ورزشكاران و مسئولين تيم ها ليگ، ورزشكاران و مسئولين تيم ها 

ثبت نام باشگاه ها و هيئت هاثبت نام باشگاه ها و هيئت هاثبت نام باشگاه ها و هيئت هاثبت نام باشگاه ها و هيئت ها

تنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه هاتنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه هاتنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه هاتنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه ها

وظايف باشگاه هاوظايف باشگاه هاوظايف باشگاه هاوظايف باشگاه ها

وظايف بازيكنان و كادر فنيوظايف بازيكنان و كادر فنيوظايف بازيكنان و كادر فنيوظايف بازيكنان و كادر فني

وظايف سرپرستوظايف سرپرستوظايف سرپرستوظايف سرپرست

قرعه كشيقرعه كشيقرعه كشيقرعه كشي

تنظيم جدولتنظيم جدولتنظيم جدولتنظيم جدول

وزن كشيوزن كشيوزن كشيوزن كشي

امتيازات، ردامتيازات، ردامتيازات، ردامتيازات، رد

ميزباني مسابقات ليگ و وظايف ميزبانميزباني مسابقات ليگ و وظايف ميزبانميزباني مسابقات ليگ و وظايف ميزبانميزباني مسابقات ليگ و وظايف ميزبان

نقل و انتقاالتنقل و انتقاالتنقل و انتقاالتنقل و انتقاالت

  

        

  

مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در مقررات مربوطه به باشگاه ها و هيئت هاي شركت كننده در  -

ليگ، ورزشكاران و مسئولين تيم ها ليگ، ورزشكاران و مسئولين تيم ها ليگ، ورزشكاران و مسئولين تيم ها ليگ، ورزشكاران و مسئولين تيم ها 

ثبت نام باشگاه ها و هيئت هاثبت نام باشگاه ها و هيئت هاثبت نام باشگاه ها و هيئت هاثبت نام باشگاه ها و هيئت ها -

تنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه هاتنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه هاتنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه هاتنظيم قرارداد ورزشكاران و كادر فني با باشگاه ها -

وظايف باشگاه هاوظايف باشگاه هاوظايف باشگاه هاوظايف باشگاه ها -

وظايف بازيكنان و كادر فنيوظايف بازيكنان و كادر فنيوظايف بازيكنان و كادر فنيوظايف بازيكنان و كادر فني -

وظايف سرپرستوظايف سرپرستوظايف سرپرستوظايف سرپرست -

قرعه كشيقرعه كشيقرعه كشيقرعه كشي -

تنظيم جدولتنظيم جدولتنظيم جدولتنظيم جدول -

وزن كشيوزن كشيوزن كشيوزن كشي -

امتيازات، ردامتيازات، ردامتيازات، ردامتيازات، رد -

ميزباني مسابقات ليگ و وظايف ميزبانميزباني مسابقات ليگ و وظايف ميزبانميزباني مسابقات ليگ و وظايف ميزبانميزباني مسابقات ليگ و وظايف ميزبان -

نقل و انتقاالتنقل و انتقاالتنقل و انتقاالتنقل و انتقاالت -



 

 

نام در ابتداي هر 

ها و باشگاه هايي كه در ليگ 

هاي صادره از سازمان ليگ را در اسرع وقت به اطالع كليه 

نامه ليگ را از طريق سايت فدراسيون به 

سال قبل در ليگ حضور 

نام نكنند، بايد از طريق سايت درخصوص صدور رضايتنامه و بازيكنان خود 

(پيش از شروع ليگ) اقدام نمايند و يا در صورتي كه قرارداد بازيكنان جاري است نسبت به انقضاي 

ازمان ليگ راساً اقدام به انقضاي قرارداد 

باشد. براي مثال اگر 

  باشد.قابل اجرا مي

فارس)، ليگ اميد، جوانان و بزرگساالن آقايان 

ليگ دسته اول بانوان (جام كوثر)، ليگ 

سازان المپيك) و 

  .باشد

هاي دولتي باشند موظفند براي تعهد به 

كشي يك فقره ضمانت اداري به شرح فرم ارائه شده در سايت به 

هاي دولتي نيز موظفند براي تضمين تداوم 

كشي يك فقره چك كه توسط حداقل دو نفر ضامن مورد تأييد 

سيون تاييد شده باشد به سازمان ليگ تحويل نمايند. بديهي است در صورت عدم حضور، سازمان 

نامه اداري و 

احراز تخلف عالوه بر اخذ خسارت از محل تضمينات توديعي مطابق 

كليه اعضاي تيم اعم از بازيكنان، مربيان، سرپرست و ... موظفند كارت صادره از سوي سازمان ليگ 

اين صورت عالوه بر جريمه نقدي، صالحيت شركت 

نام در ابتداي هر هاي وابسته به هيئتها و مدارك الزم جهت ثبت

ها و باشگاه هايي كه در ليگ 

هاي صادره از سازمان ليگ را در اسرع وقت به اطالع كليه 

نامه ليگ را از طريق سايت فدراسيون به 

سال قبل در ليگ حضور 

نام نكنند، بايد از طريق سايت درخصوص صدور رضايتنامه و بازيكنان خود 

(پيش از شروع ليگ) اقدام نمايند و يا در صورتي كه قرارداد بازيكنان جاري است نسبت به انقضاي 

ازمان ليگ راساً اقدام به انقضاي قرارداد 

باشد. براي مثال اگر پذير مي

قابل اجرا مينام تا پايان وقت روز دوشنبه در سايت 

فارس)، ليگ اميد، جوانان و بزرگساالن آقايان 

ليگ دسته اول بانوان (جام كوثر)، ليگ 

سازان المپيك) و هاي نوجوانان (جام آينده

باشدالزامي مينام اوليه 

هاي دولتي باشند موظفند براي تعهد به 

كشي يك فقره ضمانت اداري به شرح فرم ارائه شده در سايت به 

هاي دولتي نيز موظفند براي تضمين تداوم 

كشي يك فقره چك كه توسط حداقل دو نفر ضامن مورد تأييد 

سيون تاييد شده باشد به سازمان ليگ تحويل نمايند. بديهي است در صورت عدم حضور، سازمان 

نامه اداري و كند. ضمناً مبلغ ضمانت

احراز تخلف عالوه بر اخذ خسارت از محل تضمينات توديعي مطابق 

كليه اعضاي تيم اعم از بازيكنان، مربيان، سرپرست و ... موظفند كارت صادره از سوي سازمان ليگ 

اين صورت عالوه بر جريمه نقدي، صالحيت شركت 

هاي وابسته به هيئتها و مدارك الزم جهت ثبت

ها و باشگاه هايي كه در ليگ هاي تكواندو استان

هاي صادره از سازمان ليگ را در اسرع وقت به اطالع كليه 

  

نامه ليگ را از طريق سايت فدراسيون به 

سال قبل در ليگ حضور  ها كه در هاي تكواندو استان

نام نكنند، بايد از طريق سايت درخصوص صدور رضايتنامه و بازيكنان خود 

(پيش از شروع ليگ) اقدام نمايند و يا در صورتي كه قرارداد بازيكنان جاري است نسبت به انقضاي 

ازمان ليگ راساً اقدام به انقضاي قرارداد 

پذير ميامكان روز قبل از زمان وزن كشي هر هفته 

نام تا پايان وقت روز دوشنبه در سايت 

فارس)، ليگ اميد، جوانان و بزرگساالن آقايان 

ليگ دسته اول بانوان (جام كوثر)، ليگ 

هاي نوجوانان (جام آينده

نام اوليه بازيكن در ليگ پومسه (تيمي) در ثبت

هاي دولتي باشند موظفند براي تعهد به 

كشي يك فقره ضمانت اداري به شرح فرم ارائه شده در سايت به 

هاي دولتي نيز موظفند براي تضمين تداوم 

كشي يك فقره چك كه توسط حداقل دو نفر ضامن مورد تأييد 

سيون تاييد شده باشد به سازمان ليگ تحويل نمايند. بديهي است در صورت عدم حضور، سازمان 

كند. ضمناً مبلغ ضمانت

  

احراز تخلف عالوه بر اخذ خسارت از محل تضمينات توديعي مطابق 

كليه اعضاي تيم اعم از بازيكنان، مربيان، سرپرست و ... موظفند كارت صادره از سوي سازمان ليگ 

اين صورت عالوه بر جريمه نقدي، صالحيت شركت 

 

هاي وابسته به هيئتها و مدارك الزم جهت ثبت

هاي تكواندو استانبخشنامه به كليه هيئت

هاي صادره از سازمان ليگ را در اسرع وقت به اطالع كليه 

  .هاي تابعه خود ابالغ نمايند

نامه ليگ را از طريق سايت فدراسيون به ها و آئين

هاي تكواندو استان

نام نكنند، بايد از طريق سايت درخصوص صدور رضايتنامه و بازيكنان خود 

(پيش از شروع ليگ) اقدام نمايند و يا در صورتي كه قرارداد بازيكنان جاري است نسبت به انقضاي 

ازمان ليگ راساً اقدام به انقضاي قرارداد زودهنگام قرارداد ايشان اقدام نمايند. در غير اينصورت س

روز قبل از زمان وزن كشي هر هفته 

نام تا پايان وقت روز دوشنبه در سايت 

فارس)، ليگ اميد، جوانان و بزرگساالن آقايان هاي برتر (جام خليج

ليگ دسته اول بانوان (جام كوثر)، ليگ   نفره آقايان،

هاي نوجوانان (جام آيندهازيكن در ليگ

بازيكن در ليگ پومسه (تيمي) در ثبت

هاي دولتي باشند موظفند براي تعهد به هاي حاضر در ليگ در صورتي كه وابسته به باشگاه

كشي يك فقره ضمانت اداري به شرح فرم ارائه شده در سايت به 

هاي دولتي نيز موظفند براي تضمين تداوم هاي غير وابسته به باشگاه

كشي يك فقره چك كه توسط حداقل دو نفر ضامن مورد تأييد 

سيون تاييد شده باشد به سازمان ليگ تحويل نمايند. بديهي است در صورت عدم حضور، سازمان 

كند. ضمناً مبلغ ضمانتميهاي سپرده شده برداشت 

  ها خواهد بود.

احراز تخلف عالوه بر اخذ خسارت از محل تضمينات توديعي مطابق 

  نامه انضباطي فدراسيون با متخلف برخورد خواهد شد.

كليه اعضاي تيم اعم از بازيكنان، مربيان، سرپرست و ... موظفند كارت صادره از سوي سازمان ليگ 

اين صورت عالوه بر جريمه نقدي، صالحيت شركت 

  بازيكن بايستي توسط مدير اجرايي ليگ مربوطه تأييد گردد.
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هاي وابسته به هيئتها و مدارك الزم جهت ثبت

بخشنامه به كليه هيئت

هاي صادره از سازمان ليگ را در اسرع وقت به اطالع كليه هيئتهاي تكواندو موظفند بخشنامه

هاي تابعه خود ابالغ نمايند

ها و آئينتوانند بخشنامه

  

هاي تكواندو استان هاي وابسته به هيئت

نام نكنند، بايد از طريق سايت درخصوص صدور رضايتنامه و بازيكنان خود 

(پيش از شروع ليگ) اقدام نمايند و يا در صورتي كه قرارداد بازيكنان جاري است نسبت به انقضاي 

زودهنگام قرارداد ايشان اقدام نمايند. در غير اينصورت س

روز قبل از زمان وزن كشي هر هفته 

نام تا پايان وقت روز دوشنبه در سايت گردد، ثبت

هاي برتر (جام خليج

نفره آقايان، 5(جام نقش جهان)، ليگ جوانان و بزرگساالن تيمي 

ازيكن در ليگب 6نفره بانوان و 

بازيكن در ليگ پومسه (تيمي) در ثبت

هاي حاضر در ليگ در صورتي كه وابسته به باشگاه

كشي يك فقره ضمانت اداري به شرح فرم ارائه شده در سايت به 

هاي غير وابسته به باشگاه

كشي يك فقره چك كه توسط حداقل دو نفر ضامن مورد تأييد 

سيون تاييد شده باشد به سازمان ليگ تحويل نمايند. بديهي است در صورت عدم حضور، سازمان 

هاي سپرده شده برداشت 

ها خواهد بود. چك تضمين معادل دو برابر مبلغ ورودي هر يك از ليگ

احراز تخلف عالوه بر اخذ خسارت از محل تضمينات توديعي مطابق 

نامه انضباطي فدراسيون با متخلف برخورد خواهد شد.

كليه اعضاي تيم اعم از بازيكنان، مربيان، سرپرست و ... موظفند كارت صادره از سوي سازمان ليگ 

اين صورت عالوه بر جريمه نقدي، صالحيت شركت  را در طول برگزاري مسابقات همراه داشته باشند در غير

بازيكن بايستي توسط مدير اجرايي ليگ مربوطه تأييد گردد.

  ها ها / هيئت
هاي وابسته به هيئتها و مدارك الزم جهت ثبتنام باشگاهها و يا تيم

بخشنامه به كليه هيئتسال توسط سازمان ليگ به صورت 

  بوده اند اعالم مي گردد.

هيئتهاي تكواندو موظفند بخشنامه

هاي تابعه خود ابالغ نمايندهاي تكواندو شهرستان

توانند بخشنامههاي تكواندو مي

  دريافت نمايند.

هاي وابسته به هيئت ها و يا تيم

نام نكنند، بايد از طريق سايت درخصوص صدور رضايتنامه و بازيكنان خود 

(پيش از شروع ليگ) اقدام نمايند و يا در صورتي كه قرارداد بازيكنان جاري است نسبت به انقضاي 

زودهنگام قرارداد ايشان اقدام نمايند. در غير اينصورت س

  بازيكنان و كادر فني خواهد نمود.

روز قبل از زمان وزن كشي هر هفته  3حداكثر تا 

گردد، ثبتوزن كشي ليگ روز پنج شنبه برگزار مي

هاي برتر (جام خليجبازيكن در ليگ

(جام نقش جهان)، ليگ جوانان و بزرگساالن تيمي 

نفره بانوان و 

بازيكن در ليگ پومسه (تيمي) در ثبت 3هاي تكواندو) و 

هاي حاضر در ليگ در صورتي كه وابسته به باشگاه

كشي يك فقره ضمانت اداري به شرح فرم ارائه شده در سايت به در ليگ به هنگام قرعه

هاي غير وابسته به باشگاهسازمان ليگ تحويل نمايند و تيم

كشي يك فقره چك كه توسط حداقل دو نفر ضامن مورد تأييد حضور خود در ليگ به هنگام قرعه

سيون تاييد شده باشد به سازمان ليگ تحويل نمايند. بديهي است در صورت عدم حضور، سازمان 

هاي سپرده شده برداشت ليگ خسارات وارده را از طريق تضمين

چك تضمين معادل دو برابر مبلغ ورودي هر يك از ليگ

احراز تخلف عالوه بر اخذ خسارت از محل تضمينات توديعي مطابق 

نامه انضباطي فدراسيون با متخلف برخورد خواهد شد.

كليه اعضاي تيم اعم از بازيكنان، مربيان، سرپرست و ... موظفند كارت صادره از سوي سازمان ليگ 

را در طول برگزاري مسابقات همراه داشته باشند در غير

بازيكن بايستي توسط مدير اجرايي ليگ مربوطه تأييد گردد.

ها / هيئتنام باشگاه 
نام باشگاهها و يا تيمچگونگي ثبت

سال توسط سازمان ليگ به صورت 

بوده اند اعالم مي گردد.

هيئتهاي تكواندو موظفند بخشنامه

هاي تكواندو شهرستانهاي و هيئت

هاي تكواندو ميها و هيئت

www.iritf.org.ir .دريافت نمايند

ها و يا تيم چنانچه باشگاه

نام نكنند، بايد از طريق سايت درخصوص صدور رضايتنامه و بازيكنان خود  اند در مهلت مقرر ثبت

(پيش از شروع ليگ) اقدام نمايند و يا در صورتي كه قرارداد بازيكنان جاري است نسبت به انقضاي 

زودهنگام قرارداد ايشان اقدام نمايند. در غير اينصورت س

بازيكنان و كادر فني خواهد نمود.

حداكثر تا نام بازيكنان 

وزن كشي ليگ روز پنج شنبه برگزار مي

بازيكن در ليگ 5نام حداقل 

(جام نقش جهان)، ليگ جوانان و بزرگساالن تيمي 

 5جوانان و بزرگساالن تيمي 

هاي تكواندو) و نونهاالن (جام شكوفه

هاي حاضر در ليگ در صورتي كه وابسته به باشگاه

در ليگ به هنگام قرعهتداوم حضور خود 

سازمان ليگ تحويل نمايند و تيم

حضور خود در ليگ به هنگام قرعه

سيون تاييد شده باشد به سازمان ليگ تحويل نمايند. بديهي است در صورت عدم حضور، سازمان 

ليگ خسارات وارده را از طريق تضمين

چك تضمين معادل دو برابر مبلغ ورودي هر يك از ليگ

احراز تخلف عالوه بر اخذ خسارت از محل تضمينات توديعي مطابق در صورت 

نامه انضباطي فدراسيون با متخلف برخورد خواهد شد.

كليه اعضاي تيم اعم از بازيكنان، مربيان، سرپرست و ... موظفند كارت صادره از سوي سازمان ليگ 

را در طول برگزاري مسابقات همراه داشته باشند در غير

بازيكن بايستي توسط مدير اجرايي ليگ مربوطه تأييد گردد.

نام باشگاه ثبت: 
چگونگي ثبت -1-

سال توسط سازمان ليگ به صورت 

بوده اند اعالم مي گردد. هاي سال قبل

هيئتهاي تكواندو موظفند بخشنامه -2-

هاي و هيئتباشگاه

ها و هيئتباشگاه -3-

www.iritf.org.irآدرس 

چنانچه باشگاه -4-

اند در مهلت مقرر ثبت داشته

(پيش از شروع ليگ) اقدام نمايند و يا در صورتي كه قرارداد بازيكنان جاري است نسبت به انقضاي 

زودهنگام قرارداد ايشان اقدام نمايند. در غير اينصورت س

بازيكنان و كادر فني خواهد نمود.

نام بازيكنان ثبت -5-

وزن كشي ليگ روز پنج شنبه برگزار مي

نام حداقل ثبت -6-

(جام نقش جهان)، ليگ جوانان و بزرگساالن تيمي 

جوانان و بزرگساالن تيمي 

نونهاالن (جام شكوفه

هاي حاضر در ليگ در صورتي كه وابسته به باشگاهتيم -7-

تداوم حضور خود 

سازمان ليگ تحويل نمايند و تيم

حضور خود در ليگ به هنگام قرعه

سيون تاييد شده باشد به سازمان ليگ تحويل نمايند. بديهي است در صورت عدم حضور، سازمان فدرا

ليگ خسارات وارده را از طريق تضمين

چك تضمين معادل دو برابر مبلغ ورودي هر يك از ليگ

در صورت  )15تبصره 

نامه انضباطي فدراسيون با متخلف برخورد خواهد شد. آئين

كليه اعضاي تيم اعم از بازيكنان، مربيان، سرپرست و ... موظفند كارت صادره از سوي سازمان ليگ  -8-

را در طول برگزاري مسابقات همراه داشته باشند در غير

بازيكن بايستي توسط مدير اجرايي ليگ مربوطه تأييد گردد.

  

13ماده 
- 13-

سال توسط سازمان ليگ به صورت 

هاي سال قبل

- 13-

باشگاه

- 13-

آدرس 

- 13-

داشته

(پيش از شروع ليگ) اقدام نمايند و يا در صورتي كه قرارداد بازيكنان جاري است نسبت به انقضاي 

زودهنگام قرارداد ايشان اقدام نمايند. در غير اينصورت س

بازيكنان و كادر فني خواهد نمود.

- 13-

وزن كشي ليگ روز پنج شنبه برگزار مي

- 13-

(جام نقش جهان)، ليگ جوانان و بزرگساالن تيمي 

جوانان و بزرگساالن تيمي 

نونهاالن (جام شكوفه

- 13-

تداوم حضور خود 

سازمان ليگ تحويل نمايند و تيم

حضور خود در ليگ به هنگام قرعه

فدرا

ليگ خسارات وارده را از طريق تضمين

چك تضمين معادل دو برابر مبلغ ورودي هر يك از ليگ

تبصره  -

آئين

- 13-

را در طول برگزاري مسابقات همراه داشته باشند در غير

بازيكن بايستي توسط مدير اجرايي ليگ مربوطه تأييد گردد.



 

 

نسخه پرينت 

سال و  18

  سال منعقد

يكن و برعكس، محدود مي باشد به همين قراردادي 

كه برابر مقررات در سايت فدراسيون به ثبت رسيده است و فدراسيون نسبت به تعهداتي كه 

طرفين بدون موافقت و اطالع فدراسيون در برابر يكديگر ايجاد مي كنند، مسئوليتي نخواهد 

باشند و در صورت 

بايست پس از دريافت كارت پايان خدمت ورزشكار، اقدامات الزم 

) قرارداد بازيكنان و كادر فني تيم هاي حاضر در ليگ هاي نوجوانان، جوانان و 

  طرفين قرارداد در سازمان ليگ فدراسيون امضا و تاييد خواهد شد.

(حضور نماينده رسمي باشگاه كه طي نامه اي با اختيارات كامل براي عقد قرار داد و تعيين مبلغ 

مي باشد) قرارداد بازيكناني كه به سن قانوني 

قراردادي كه مخدوش بوده و يا كامل نشده باشد، فاقد اعتبار بوده و سازمان ليگ 

) در صورت وجود قرارداد قبلي كه مهلت آن منقضي نشده باشد، صرفاً قرارداد 

باشد و نيازي به 

) در صورت عدم توافق مالي بين باشگاه و طرف قرارداد براي تعديل قرارداد در 

آخرين قرارداد خود تقاضاي صدور 

رضايتنامه و يا انقضاي قرارداد نمايد و باشگاه موظف است در اين خصوص اقدام نمايد چنانچه 

% اقدام ننمايد، در آن سال حق شركت در هيچ يك از 

داد مبارزي، در ليگ سال جاري در رده سني ديگري (مغاير با 

توان از طريق اعالم انقضاي زود هنگام قرارداد، نسبت به 

نسخه پرينت  سهها موظفند فرم قرارداد تهيه شده در سايت را پس از تكميل تمامي موارد، در 

18گرفته و پس از امضاء طرفين و جهت تاييد، به همراه فرم رضايتنامه والدين براي ورزشكاران زير 

سال منعقد 2كليه بانوان و ساير مدارك اعالم شده به سازمان ليگ ارائه نمايند. اين قرارداد براي مدت 

يكن و برعكس، محدود مي باشد به همين قراردادي 

كه برابر مقررات در سايت فدراسيون به ثبت رسيده است و فدراسيون نسبت به تعهداتي كه 

طرفين بدون موافقت و اطالع فدراسيون در برابر يكديگر ايجاد مي كنند، مسئوليتي نخواهد 

باشند و در صورت ارداد در مدت خدمت سربازي بازيكن مي

بايست پس از دريافت كارت پايان خدمت ورزشكار، اقدامات الزم 

) قرارداد بازيكنان و كادر فني تيم هاي حاضر در ليگ هاي نوجوانان، جوانان و 

طرفين قرارداد در سازمان ليگ فدراسيون امضا و تاييد خواهد شد.

(حضور نماينده رسمي باشگاه كه طي نامه اي با اختيارات كامل براي عقد قرار داد و تعيين مبلغ 

مي باشد) قرارداد بازيكناني كه به سن قانوني 

قراردادي كه مخدوش بوده و يا كامل نشده باشد، فاقد اعتبار بوده و سازمان ليگ 

) در صورت وجود قرارداد قبلي كه مهلت آن منقضي نشده باشد، صرفاً قرارداد 

باشد و نيازي به (متمم قرارداد يا فرم تعديل قرارداد) مورد نياز مي

) در صورت عدم توافق مالي بين باشگاه و طرف قرارداد براي تعديل قرارداد در 

آخرين قرارداد خود تقاضاي صدور 

رضايتنامه و يا انقضاي قرارداد نمايد و باشگاه موظف است در اين خصوص اقدام نمايد چنانچه 

% اقدام ننمايد، در آن سال حق شركت در هيچ يك از 

  خواهد شد.

داد مبارزي، در ليگ سال جاري در رده سني ديگري (مغاير با 

توان از طريق اعالم انقضاي زود هنگام قرارداد، نسبت به 

ها موظفند فرم قرارداد تهيه شده در سايت را پس از تكميل تمامي موارد، در 

گرفته و پس از امضاء طرفين و جهت تاييد، به همراه فرم رضايتنامه والدين براي ورزشكاران زير 

كليه بانوان و ساير مدارك اعالم شده به سازمان ليگ ارائه نمايند. اين قرارداد براي مدت 

يكن و برعكس، محدود مي باشد به همين قراردادي 

كه برابر مقررات در سايت فدراسيون به ثبت رسيده است و فدراسيون نسبت به تعهداتي كه 

طرفين بدون موافقت و اطالع فدراسيون در برابر يكديگر ايجاد مي كنند، مسئوليتي نخواهد 

ارداد در مدت خدمت سربازي بازيكن مي

بايست پس از دريافت كارت پايان خدمت ورزشكار، اقدامات الزم 

) قرارداد بازيكنان و كادر فني تيم هاي حاضر در ليگ هاي نوجوانان، جوانان و 

طرفين قرارداد در سازمان ليگ فدراسيون امضا و تاييد خواهد شد.

(حضور نماينده رسمي باشگاه كه طي نامه اي با اختيارات كامل براي عقد قرار داد و تعيين مبلغ 

مي باشد) قرارداد بازيكناني كه به سن قانوني 

  اشند، بايد توسط  اولياء قانوني آنها امضاء شود.

قراردادي كه مخدوش بوده و يا كامل نشده باشد، فاقد اعتبار بوده و سازمان ليگ 

) در صورت وجود قرارداد قبلي كه مهلت آن منقضي نشده باشد، صرفاً قرارداد 

(متمم قرارداد يا فرم تعديل قرارداد) مورد نياز مي

) در صورت عدم توافق مالي بين باشگاه و طرف قرارداد براي تعديل قرارداد در 

آخرين قرارداد خود تقاضاي صدور 

رضايتنامه و يا انقضاي قرارداد نمايد و باشگاه موظف است در اين خصوص اقدام نمايد چنانچه 

% اقدام ننمايد، در آن سال حق شركت در هيچ يك از 

خواهد شد. شمار

داد مبارزي، در ليگ سال جاري در رده سني ديگري (مغاير با 

توان از طريق اعالم انقضاي زود هنگام قرارداد، نسبت به 

 

  ها، ورزشكاران و كادر فني
ها موظفند فرم قرارداد تهيه شده در سايت را پس از تكميل تمامي موارد، در 

گرفته و پس از امضاء طرفين و جهت تاييد، به همراه فرم رضايتنامه والدين براي ورزشكاران زير 

كليه بانوان و ساير مدارك اعالم شده به سازمان ليگ ارائه نمايند. اين قرارداد براي مدت 

يكن و برعكس، محدود مي باشد به همين قراردادي 

كه برابر مقررات در سايت فدراسيون به ثبت رسيده است و فدراسيون نسبت به تعهداتي كه 

طرفين بدون موافقت و اطالع فدراسيون در برابر يكديگر ايجاد مي كنند، مسئوليتي نخواهد 

ارداد در مدت خدمت سربازي بازيكن مي

بايست پس از دريافت كارت پايان خدمت ورزشكار، اقدامات الزم 

) قرارداد بازيكنان و كادر فني تيم هاي حاضر در ليگ هاي نوجوانان، جوانان و 

طرفين قرارداد در سازمان ليگ فدراسيون امضا و تاييد خواهد شد.

(حضور نماينده رسمي باشگاه كه طي نامه اي با اختيارات كامل براي عقد قرار داد و تعيين مبلغ 

مي باشد) قرارداد بازيكناني كه به سن قانوني 

اشند، بايد توسط  اولياء قانوني آنها امضاء شود.

قراردادي كه مخدوش بوده و يا كامل نشده باشد، فاقد اعتبار بوده و سازمان ليگ 

) در صورت وجود قرارداد قبلي كه مهلت آن منقضي نشده باشد، صرفاً قرارداد 

(متمم قرارداد يا فرم تعديل قرارداد) مورد نياز مي

) در صورت عدم توافق مالي بين باشگاه و طرف قرارداد براي تعديل قرارداد در 

آخرين قرارداد خود تقاضاي صدور مبلغ % از 

رضايتنامه و يا انقضاي قرارداد نمايد و باشگاه موظف است در اين خصوص اقدام نمايد چنانچه 

% اقدام ننمايد، در آن سال حق شركت در هيچ يك از 

شمار آزاد پس از آن بازيكن

داد مبارزي، در ليگ سال جاري در رده سني ديگري (مغاير با 

توان از طريق اعالم انقضاي زود هنگام قرارداد، نسبت به 
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ها، ورزشكاران و كادر فني
ها موظفند فرم قرارداد تهيه شده در سايت را پس از تكميل تمامي موارد، در 

گرفته و پس از امضاء طرفين و جهت تاييد، به همراه فرم رضايتنامه والدين براي ورزشكاران زير 

كليه بانوان و ساير مدارك اعالم شده به سازمان ليگ ارائه نمايند. اين قرارداد براي مدت 

يكن و برعكس، محدود مي باشد به همين قراردادي ) كليه تعهدات باشگاه در برابر باز

كه برابر مقررات در سايت فدراسيون به ثبت رسيده است و فدراسيون نسبت به تعهداتي كه 

طرفين بدون موافقت و اطالع فدراسيون در برابر يكديگر ايجاد مي كنند، مسئوليتي نخواهد 

ارداد در مدت خدمت سربازي بازيكن ميهاي نظامي فقط مجاز به انعقاد قر

بايست پس از دريافت كارت پايان خدمت ورزشكار، اقدامات الزم 

) قرارداد بازيكنان و كادر فني تيم هاي حاضر در ليگ هاي نوجوانان، جوانان و 

طرفين قرارداد در سازمان ليگ فدراسيون امضا و تاييد خواهد شد.

(حضور نماينده رسمي باشگاه كه طي نامه اي با اختيارات كامل براي عقد قرار داد و تعيين مبلغ 

مي باشد) قرارداد بازيكناني كه به سن قانوني  قرارداد معرفي گرديده و طرف قرارداد الزامي

اشند، بايد توسط  اولياء قانوني آنها امضاء شود.

قراردادي كه مخدوش بوده و يا كامل نشده باشد، فاقد اعتبار بوده و سازمان ليگ 

) در صورت وجود قرارداد قبلي كه مهلت آن منقضي نشده باشد، صرفاً قرارداد 

(متمم قرارداد يا فرم تعديل قرارداد) مورد نياز مي

  

) در صورت عدم توافق مالي بين باشگاه و طرف قرارداد براي تعديل قرارداد در 

% از 20سال دوم، طرف قرارداد بايد با پرداخت 

رضايتنامه و يا انقضاي قرارداد نمايد و باشگاه موظف است در اين خصوص اقدام نمايد چنانچه 

% اقدام ننمايد، در آن سال حق شركت در هيچ يك از 

پس از آن بازيكن

داد مبارزي، در ليگ سال جاري در رده سني ديگري (مغاير با 

توان از طريق اعالم انقضاي زود هنگام قرارداد، نسبت به 

ها، ورزشكاران و كادر فني
ها موظفند فرم قرارداد تهيه شده در سايت را پس از تكميل تمامي موارد، در 

گرفته و پس از امضاء طرفين و جهت تاييد، به همراه فرم رضايتنامه والدين براي ورزشكاران زير 

كليه بانوان و ساير مدارك اعالم شده به سازمان ليگ ارائه نمايند. اين قرارداد براي مدت 

) كليه تعهدات باشگاه در برابر باز

كه برابر مقررات در سايت فدراسيون به ثبت رسيده است و فدراسيون نسبت به تعهداتي كه 

طرفين بدون موافقت و اطالع فدراسيون در برابر يكديگر ايجاد مي كنند، مسئوليتي نخواهد 

هاي نظامي فقط مجاز به انعقاد قر

بايست پس از دريافت كارت پايان خدمت ورزشكار، اقدامات الزم تمايل به عقد قرارداد مجدد با بازيكن، مي

) قرارداد بازيكنان و كادر فني تيم هاي حاضر در ليگ هاي نوجوانان، جوانان و 

طرفين قرارداد در سازمان ليگ فدراسيون امضا و تاييد خواهد شد.

(حضور نماينده رسمي باشگاه كه طي نامه اي با اختيارات كامل براي عقد قرار داد و تعيين مبلغ 

قرارداد معرفي گرديده و طرف قرارداد الزامي

اشند، بايد توسط  اولياء قانوني آنها امضاء شود.

قراردادي كه مخدوش بوده و يا كامل نشده باشد، فاقد اعتبار بوده و سازمان ليگ 

  باشد.از پذيرش و ثبت آن معذور مي

) در صورت وجود قرارداد قبلي كه مهلت آن منقضي نشده باشد، صرفاً قرارداد 

(متمم قرارداد يا فرم تعديل قرارداد) مورد نياز مي

  نمي باشد.رضايتنامه محضري والدين 

) در صورت عدم توافق مالي بين باشگاه و طرف قرارداد براي تعديل قرارداد در 

سال دوم، طرف قرارداد بايد با پرداخت 

رضايتنامه و يا انقضاي قرارداد نمايد و باشگاه موظف است در اين خصوص اقدام نمايد چنانچه 

% اقدام ننمايد، در آن سال حق شركت در هيچ يك از 20طرف قرارداد نسبت به پرداخت 

پس از آن بازيكنليگ هاي كشور را نخواهد داشت و 

داد مبارزي، در ليگ سال جاري در رده سني ديگري (مغاير با ) چنانچه تيم طرف قرار

توان از طريق اعالم انقضاي زود هنگام قرارداد، نسبت به  كند، مي

  آزادسازي مبارز اقدام نمود.

ها، ورزشكاران و كادر فنيتنظيم قرارداد باشگاه
ها موظفند فرم قرارداد تهيه شده در سايت را پس از تكميل تمامي موارد، در 

گرفته و پس از امضاء طرفين و جهت تاييد، به همراه فرم رضايتنامه والدين براي ورزشكاران زير 

كليه بانوان و ساير مدارك اعالم شده به سازمان ليگ ارائه نمايند. اين قرارداد براي مدت 

) كليه تعهدات باشگاه در برابر باز

كه برابر مقررات در سايت فدراسيون به ثبت رسيده است و فدراسيون نسبت به تعهداتي كه 

طرفين بدون موافقت و اطالع فدراسيون در برابر يكديگر ايجاد مي كنند، مسئوليتي نخواهد 

هاي نظامي فقط مجاز به انعقاد قر

تمايل به عقد قرارداد مجدد با بازيكن، مي

) قرارداد بازيكنان و كادر فني تيم هاي حاضر در ليگ هاي نوجوانان، جوانان و 

طرفين قرارداد در سازمان ليگ فدراسيون امضا و تاييد خواهد شد.بزرگسالن با حضور 

(حضور نماينده رسمي باشگاه كه طي نامه اي با اختيارات كامل براي عقد قرار داد و تعيين مبلغ 

قرارداد معرفي گرديده و طرف قرارداد الزامي

اشند، بايد توسط  اولياء قانوني آنها امضاء شود.سال تمام) نرسيده ب

قراردادي كه مخدوش بوده و يا كامل نشده باشد، فاقد اعتبار بوده و سازمان ليگ 

از پذيرش و ثبت آن معذور مي

) در صورت وجود قرارداد قبلي كه مهلت آن منقضي نشده باشد، صرفاً قرارداد 

(متمم قرارداد يا فرم تعديل قرارداد) مورد نياز ميمالي سال جديد 

رضايتنامه محضري والدين 

) در صورت عدم توافق مالي بين باشگاه و طرف قرارداد براي تعديل قرارداد در 

سال دوم، طرف قرارداد بايد با پرداخت 

رضايتنامه و يا انقضاي قرارداد نمايد و باشگاه موظف است در اين خصوص اقدام نمايد چنانچه 

طرف قرارداد نسبت به پرداخت 

ليگ هاي كشور را نخواهد داشت و 

) چنانچه تيم طرف قرار

كند، مي سن مبارز) شركت

آزادسازي مبارز اقدام نمود.

تنظيم قرارداد باشگاه: 
ها موظفند فرم قرارداد تهيه شده در سايت را پس از تكميل تمامي موارد، در باشگاه -1

گرفته و پس از امضاء طرفين و جهت تاييد، به همراه فرم رضايتنامه والدين براي ورزشكاران زير 

كليه بانوان و ساير مدارك اعالم شده به سازمان ليگ ارائه نمايند. اين قرارداد براي مدت 

  مي گردد.

) كليه تعهدات باشگاه در برابر باز16تبصره 

كه برابر مقررات در سايت فدراسيون به ثبت رسيده است و فدراسيون نسبت به تعهداتي كه 

طرفين بدون موافقت و اطالع فدراسيون در برابر يكديگر ايجاد مي كنند، مسئوليتي نخواهد 

  داشت.

هاي نظامي فقط مجاز به انعقاد قرباشگاه -2

تمايل به عقد قرارداد مجدد با بازيكن، مي

  بعمل آيد.

) قرارداد بازيكنان و كادر فني تيم هاي حاضر در ليگ هاي نوجوانان، جوانان و 17تبصره 

بزرگسالن با حضور 

(حضور نماينده رسمي باشگاه كه طي نامه اي با اختيارات كامل براي عقد قرار داد و تعيين مبلغ 

قرارداد معرفي گرديده و طرف قرارداد الزامي

سال تمام) نرسيده ب 18

قراردادي كه مخدوش بوده و يا كامل نشده باشد، فاقد اعتبار بوده و سازمان ليگ  )18تبصره 

از پذيرش و ثبت آن معذور مي

) در صورت وجود قرارداد قبلي كه مهلت آن منقضي نشده باشد، صرفاً قرارداد 19تبصره 

مالي سال جديد 

رضايتنامه محضري والدين 

) در صورت عدم توافق مالي بين باشگاه و طرف قرارداد براي تعديل قرارداد در 20تبصره 

سال دوم، طرف قرارداد بايد با پرداخت 

رضايتنامه و يا انقضاي قرارداد نمايد و باشگاه موظف است در اين خصوص اقدام نمايد چنانچه 

طرف قرارداد نسبت به پرداخت 

ليگ هاي كشور را نخواهد داشت و 

) چنانچه تيم طرف قرار21تبصره 

سن مبارز) شركت

آزادسازي مبارز اقدام نمود.

: 14ماده 
- 14-1

گرفته و پس از امضاء طرفين و جهت تاييد، به همراه فرم رضايتنامه والدين براي ورزشكاران زير 

كليه بانوان و ساير مدارك اعالم شده به سازمان ليگ ارائه نمايند. اين قرارداد براي مدت 

مي گردد. 

تبصره  -

كه برابر مقررات در سايت فدراسيون به ثبت رسيده است و فدراسيون نسبت به تعهداتي كه 

طرفين بدون موافقت و اطالع فدراسيون در برابر يكديگر ايجاد مي كنند، مسئوليتي نخواهد 

داشت.

- 14-2

تمايل به عقد قرارداد مجدد با بازيكن، مي

بعمل آيد.

تبصره  -

بزرگسالن با حضور 

(حضور نماينده رسمي باشگاه كه طي نامه اي با اختيارات كامل براي عقد قرار داد و تعيين مبلغ  

قرارداد معرفي گرديده و طرف قرارداد الزامي

)18

تبصره  -

از پذيرش و ثبت آن معذور مي

تبصره  -

مالي سال جديد 

رضايتنامه محضري والدين 

تبصره  -

سال دوم، طرف قرارداد بايد با پرداخت 

رضايتنامه و يا انقضاي قرارداد نمايد و باشگاه موظف است در اين خصوص اقدام نمايد چنانچه 

طرف قرارداد نسبت به پرداخت 

ليگ هاي كشور را نخواهد داشت و 

تبصره  -

سن مبارز) شركت

آزادسازي مبارز اقدام نمود.



 

 

شود، تغيير شرايط سني 

% از قرارداد كادر فني خود را پس از كسر ماليات به 

صورت اينترنتي و با مراجعه به سامانه بانك اطالعاتي فدراسيون از طريق درگاه بانك ملت در زمان تعيين 

% جهت توسعة ورزش تكواندو و برگزاري 

% به هيئت 

  ند حداكثر تا پايان فصل ليگ با بازيكنان و كادر فني خود تصفيه حساب نمايند.

اند، مجاز به انعقاد قرارداد با 

ب) بازيكني كه پس از اتمام قراردادش با باشگاه جهت عقد قرارداد مجدد به توافق نرسيده و با پرداخت 

باشد و يا پس از اتمام قراردادش، يك فصل كامل 

هاي نظامي در هنگام عقد قرارداد با بازيكنان وظيفه بايد زمان تقريبي پايان 

كثر تا پايان فصل مسابقات در همان سال با كاركنان وظيفه 

د) بازيكني كه قراردادش توسط كميته قضايي و انضباطي فدراسيون ابطال گرديده و رأي قطعي به آزاد 

يا در طول ليگ از ادامه مسابقات انصراف 

باشگاه ها موظفند پس از پايان قرارداد بازيكن در صورت عدم توافق، جهت ادامه قرارداد، همزمان 

% از ميزان حقوق و مزاياي بازيكن كه طبق قرارداد آخرين سال دريافت داشته است، 

% از ناحية بازيكن و امتناع باشگاه از 

صدور رضايتنامه با ارائه مستندات از ناحية بازيكن و احراز از سوي سازمان ليگ، بازيكن آزاد 

  دام خواهد نمود.

شود، تغيير شرايط سني 

% از قرارداد كادر فني خود را پس از كسر ماليات به 

صورت اينترنتي و با مراجعه به سامانه بانك اطالعاتي فدراسيون از طريق درگاه بانك ملت در زمان تعيين 

% جهت توسعة ورزش تكواندو و برگزاري 

% به هيئت 2% جهت تقدير از زحمات مربيان به مربي اوليه ورزشكار و 

ند حداكثر تا پايان فصل ليگ با بازيكنان و كادر فني خود تصفيه حساب نمايند.

اند، مجاز به انعقاد قرارداد با 

ب) بازيكني كه پس از اتمام قراردادش با باشگاه جهت عقد قرارداد مجدد به توافق نرسيده و با پرداخت 

باشد و يا پس از اتمام قراردادش، يك فصل كامل 

هاي نظامي در هنگام عقد قرارداد با بازيكنان وظيفه بايد زمان تقريبي پايان 

كثر تا پايان فصل مسابقات در همان سال با كاركنان وظيفه 

د) بازيكني كه قراردادش توسط كميته قضايي و انضباطي فدراسيون ابطال گرديده و رأي قطعي به آزاد 

يا در طول ليگ از ادامه مسابقات انصراف 

باشگاه ها موظفند پس از پايان قرارداد بازيكن در صورت عدم توافق، جهت ادامه قرارداد، همزمان 

% از ميزان حقوق و مزاياي بازيكن كه طبق قرارداد آخرين سال دريافت داشته است، 

% از ناحية بازيكن و امتناع باشگاه از 

صدور رضايتنامه با ارائه مستندات از ناحية بازيكن و احراز از سوي سازمان ليگ، بازيكن آزاد 

دام خواهد نمود.

شود، تغيير شرايط سني سال تمام و از ابتداي هر سال محاسبه مي

% از قرارداد كادر فني خود را پس از كسر ماليات به 

صورت اينترنتي و با مراجعه به سامانه بانك اطالعاتي فدراسيون از طريق درگاه بانك ملت در زمان تعيين 

% جهت توسعة ورزش تكواندو و برگزاري 

% جهت تقدير از زحمات مربيان به مربي اوليه ورزشكار و 

ند حداكثر تا پايان فصل ليگ با بازيكنان و كادر فني خود تصفيه حساب نمايند.

اند، مجاز به انعقاد قرارداد با ها عالوه بر بازيكنان خود كه قبالً با آنها قرارداد امضاء نموده

  باشند.بازيكنان آزاد براساس سقف نفرات اعالم شده در هر رده سني ليگ مي

  شود كه داراي شرايط ذيل باشد:

ب) بازيكني كه پس از اتمام قراردادش با باشگاه جهت عقد قرارداد مجدد به توافق نرسيده و با پرداخت 

باشد و يا پس از اتمام قراردادش، يك فصل كامل 

هاي نظامي در هنگام عقد قرارداد با بازيكنان وظيفه بايد زمان تقريبي پايان 

كثر تا پايان فصل مسابقات در همان سال با كاركنان وظيفه 

د) بازيكني كه قراردادش توسط كميته قضايي و انضباطي فدراسيون ابطال گرديده و رأي قطعي به آزاد 

يا در طول ليگ از ادامه مسابقات انصراف 

باشگاه ها موظفند پس از پايان قرارداد بازيكن در صورت عدم توافق، جهت ادامه قرارداد، همزمان 

% از ميزان حقوق و مزاياي بازيكن كه طبق قرارداد آخرين سال دريافت داشته است، 

% از ناحية بازيكن و امتناع باشگاه از 

صدور رضايتنامه با ارائه مستندات از ناحية بازيكن و احراز از سوي سازمان ليگ، بازيكن آزاد 

دام خواهد نمود.شود و سازمان ليگ راساً در خصوص آزاد سازي بازيكن اق

 

سال تمام و از ابتداي هر سال محاسبه مي

  شود.ورزشكاران موجب ملقي شدن مدت باقي مانده قرارداد نمي

% از قرارداد كادر فني خود را پس از كسر ماليات به 

صورت اينترنتي و با مراجعه به سامانه بانك اطالعاتي فدراسيون از طريق درگاه بانك ملت در زمان تعيين 

% جهت توسعة ورزش تكواندو و برگزاري 

% جهت تقدير از زحمات مربيان به مربي اوليه ورزشكار و 

  

ند حداكثر تا پايان فصل ليگ با بازيكنان و كادر فني خود تصفيه حساب نمايند.

ها عالوه بر بازيكنان خود كه قبالً با آنها قرارداد امضاء نموده

بازيكنان آزاد براساس سقف نفرات اعالم شده در هر رده سني ليگ مي

شود كه داراي شرايط ذيل باشد:

ب) بازيكني كه پس از اتمام قراردادش با باشگاه جهت عقد قرارداد مجدد به توافق نرسيده و با پرداخت 

باشد و يا پس از اتمام قراردادش، يك فصل كامل 

  ج) بازيكناني كه خدمت مقدس سربازي آنان به پايان رسيده است.

هاي نظامي در هنگام عقد قرارداد با بازيكنان وظيفه بايد زمان تقريبي پايان 

كثر تا پايان فصل مسابقات در همان سال با كاركنان وظيفه 

د) بازيكني كه قراردادش توسط كميته قضايي و انضباطي فدراسيون ابطال گرديده و رأي قطعي به آزاد 

يا در طول ليگ از ادامه مسابقات انصراف  نام ننموده باشند و

باشگاه ها موظفند پس از پايان قرارداد بازيكن در صورت عدم توافق، جهت ادامه قرارداد، همزمان 

% از ميزان حقوق و مزاياي بازيكن كه طبق قرارداد آخرين سال دريافت داشته است، 

% از ناحية بازيكن و امتناع باشگاه از 20درخصوص بند فوق، در صورت پرداخت 

صدور رضايتنامه با ارائه مستندات از ناحية بازيكن و احراز از سوي سازمان ليگ، بازيكن آزاد 

شود و سازمان ليگ راساً در خصوص آزاد سازي بازيكن اق

28 
 

 
 

سال تمام و از ابتداي هر سال محاسبه مي

ورزشكاران موجب ملقي شدن مدت باقي مانده قرارداد نمي

% از قرارداد كادر فني خود را پس از كسر ماليات به 5% از قرارداد بازيكنان و 

صورت اينترنتي و با مراجعه به سامانه بانك اطالعاتي فدراسيون از طريق درگاه بانك ملت در زمان تعيين 

  به حساب فدراسيون تكواندو واريز نمايند.

% جهت توسعة ورزش تكواندو و برگزاري 5از مبالغ واريزي موضوع بند فوق 

% جهت تقدير از زحمات مربيان به مربي اوليه ورزشكار و 

  تكواندو استان مربوطه اختصاص داده خواهد شد.

ند حداكثر تا پايان فصل ليگ با بازيكنان و كادر فني خود تصفيه حساب نمايند.

ها عالوه بر بازيكنان خود كه قبالً با آنها قرارداد امضاء نموده

بازيكنان آزاد براساس سقف نفرات اعالم شده در هر رده سني ليگ مي

شود كه داراي شرايط ذيل باشد:

  الف) بازيكني كه با هيچ باشگاهي قرارداد نداشته باشد.

ب) بازيكني كه پس از اتمام قراردادش با باشگاه جهت عقد قرارداد مجدد به توافق نرسيده و با پرداخت 

باشد و يا پس از اتمام قراردادش، يك فصل كامل % از آخرين مبلغ قراردادش رضايتنامه دريافت نموده 

ج) بازيكناني كه خدمت مقدس سربازي آنان به پايان رسيده است.

هاي نظامي در هنگام عقد قرارداد با بازيكنان وظيفه بايد زمان تقريبي پايان 

كثر تا پايان فصل مسابقات در همان سال با كاركنان وظيفه 

د) بازيكني كه قراردادش توسط كميته قضايي و انضباطي فدراسيون ابطال گرديده و رأي قطعي به آزاد 

نام ننموده باشند وهايي كه در موعد مقرر ثبت

باشگاه ها موظفند پس از پايان قرارداد بازيكن در صورت عدم توافق، جهت ادامه قرارداد، همزمان 

% از ميزان حقوق و مزاياي بازيكن كه طبق قرارداد آخرين سال دريافت داشته است، 

درخصوص بند فوق، در صورت پرداخت 

صدور رضايتنامه با ارائه مستندات از ناحية بازيكن و احراز از سوي سازمان ليگ، بازيكن آزاد 

شود و سازمان ليگ راساً در خصوص آزاد سازي بازيكن اق

سال تمام و از ابتداي هر سال محاسبه مي 2با عنايت به اينكه مدت قرارداد 

ورزشكاران موجب ملقي شدن مدت باقي مانده قرارداد نمي

% از قرارداد بازيكنان و 

صورت اينترنتي و با مراجعه به سامانه بانك اطالعاتي فدراسيون از طريق درگاه بانك ملت در زمان تعيين 

به حساب فدراسيون تكواندو واريز نمايند.

از مبالغ واريزي موضوع بند فوق 

% جهت تقدير از زحمات مربيان به مربي اوليه ورزشكار و 

تكواندو استان مربوطه اختصاص داده خواهد شد.

ند حداكثر تا پايان فصل ليگ با بازيكنان و كادر فني خود تصفيه حساب نمايند.

ها عالوه بر بازيكنان خود كه قبالً با آنها قرارداد امضاء نموده

بازيكنان آزاد براساس سقف نفرات اعالم شده در هر رده سني ليگ مي

شود كه داراي شرايط ذيل باشد:زيكن آزاد به بازيكني اطالق مي

الف) بازيكني كه با هيچ باشگاهي قرارداد نداشته باشد.

ب) بازيكني كه پس از اتمام قراردادش با باشگاه جهت عقد قرارداد مجدد به توافق نرسيده و با پرداخت 

% از آخرين مبلغ قراردادش رضايتنامه دريافت نموده 

  در هيچ باشگاهي عضويت نداشته باشد.

ج) بازيكناني كه خدمت مقدس سربازي آنان به پايان رسيده است.

هاي نظامي در هنگام عقد قرارداد با بازيكنان وظيفه بايد زمان تقريبي پايان 

كثر تا پايان فصل مسابقات در همان سال با كاركنان وظيفه خدمت آنان را در نظر گرفته و حدا

د) بازيكني كه قراردادش توسط كميته قضايي و انضباطي فدراسيون ابطال گرديده و رأي قطعي به آزاد 

  

هايي كه در موعد مقرر ثبت

  داده باشند و يا منحل شده باشند.

باشگاه ها موظفند پس از پايان قرارداد بازيكن در صورت عدم توافق، جهت ادامه قرارداد، همزمان 

% از ميزان حقوق و مزاياي بازيكن كه طبق قرارداد آخرين سال دريافت داشته است، 

  يتنامه بازيكن را صادر نمايند.

درخصوص بند فوق، در صورت پرداخت 

صدور رضايتنامه با ارائه مستندات از ناحية بازيكن و احراز از سوي سازمان ليگ، بازيكن آزاد 

شود و سازمان ليگ راساً در خصوص آزاد سازي بازيكن اق

با عنايت به اينكه مدت قرارداد 

ورزشكاران موجب ملقي شدن مدت باقي مانده قرارداد نمي

% از قرارداد بازيكنان و 10ها موظفند 

صورت اينترنتي و با مراجعه به سامانه بانك اطالعاتي فدراسيون از طريق درگاه بانك ملت در زمان تعيين 

به حساب فدراسيون تكواندو واريز نمايند.

از مبالغ واريزي موضوع بند فوق 

% جهت تقدير از زحمات مربيان به مربي اوليه ورزشكار و 3مسابقات ليگ، 

تكواندو استان مربوطه اختصاص داده خواهد شد.

ند حداكثر تا پايان فصل ليگ با بازيكنان و كادر فني خود تصفيه حساب نمايند.ها موظف

ها عالوه بر بازيكنان خود كه قبالً با آنها قرارداد امضاء نموده

بازيكنان آزاد براساس سقف نفرات اعالم شده در هر رده سني ليگ مي

زيكن آزاد به بازيكني اطالق مي

الف) بازيكني كه با هيچ باشگاهي قرارداد نداشته باشد.

ب) بازيكني كه پس از اتمام قراردادش با باشگاه جهت عقد قرارداد مجدد به توافق نرسيده و با پرداخت 

% از آخرين مبلغ قراردادش رضايتنامه دريافت نموده 

در هيچ باشگاهي عضويت نداشته باشد.

ج) بازيكناني كه خدمت مقدس سربازي آنان به پايان رسيده است.

هاي نظامي در هنگام عقد قرارداد با بازيكنان وظيفه بايد زمان تقريبي پايان  باشگاه

خدمت آنان را در نظر گرفته و حدا

  قرارداد امضاء نمايند.

د) بازيكني كه قراردادش توسط كميته قضايي و انضباطي فدراسيون ابطال گرديده و رأي قطعي به آزاد 

  بودن بازيكن داده شده باشد.

هايي كه در موعد مقرر ثبته) بازيكنان باشگاه

داده باشند و يا منحل شده باشند.

باشگاه ها موظفند پس از پايان قرارداد بازيكن در صورت عدم توافق، جهت ادامه قرارداد، همزمان 

% از ميزان حقوق و مزاياي بازيكن كه طبق قرارداد آخرين سال دريافت داشته است، 

يتنامه بازيكن را صادر نمايند.

درخصوص بند فوق، در صورت پرداخت 

صدور رضايتنامه با ارائه مستندات از ناحية بازيكن و احراز از سوي سازمان ليگ، بازيكن آزاد 

شود و سازمان ليگ راساً در خصوص آزاد سازي بازيكن اق

با عنايت به اينكه مدت قرارداد  -3

ورزشكاران موجب ملقي شدن مدت باقي مانده قرارداد نمي

ها موظفند باشگاه -4

صورت اينترنتي و با مراجعه به سامانه بانك اطالعاتي فدراسيون از طريق درگاه بانك ملت در زمان تعيين 

به حساب فدراسيون تكواندو واريز نمايند. شده،

از مبالغ واريزي موضوع بند فوق  )22تبصره 

مسابقات ليگ، 

تكواندو استان مربوطه اختصاص داده خواهد شد.

ها موظفباشگاه -5

ها عالوه بر بازيكنان خود كه قبالً با آنها قرارداد امضاء نمودهباشگاه -6

بازيكنان آزاد براساس سقف نفرات اعالم شده در هر رده سني ليگ مي

زيكن آزاد به بازيكني اطالق ميبا -7

الف) بازيكني كه با هيچ باشگاهي قرارداد نداشته باشد.

ب) بازيكني كه پس از اتمام قراردادش با باشگاه جهت عقد قرارداد مجدد به توافق نرسيده و با پرداخت 

% از آخرين مبلغ قراردادش رضايتنامه دريافت نموده 

در هيچ باشگاهي عضويت نداشته باشد.

ج) بازيكناني كه خدمت مقدس سربازي آنان به پايان رسيده است.

باشگاه )23تبصره 

خدمت آنان را در نظر گرفته و حدا

قرارداد امضاء نمايند.

د) بازيكني كه قراردادش توسط كميته قضايي و انضباطي فدراسيون ابطال گرديده و رأي قطعي به آزاد 

بودن بازيكن داده شده باشد.

ه) بازيكنان باشگاه

داده باشند و يا منحل شده باشند.

باشگاه ها موظفند پس از پايان قرارداد بازيكن در صورت عدم توافق، جهت ادامه قرارداد، همزمان  -8

% از ميزان حقوق و مزاياي بازيكن كه طبق قرارداد آخرين سال دريافت داشته است، 20با دريافت 

يتنامه بازيكن را صادر نمايند.رضا

درخصوص بند فوق، در صورت پرداخت  )24تبصره 

صدور رضايتنامه با ارائه مستندات از ناحية بازيكن و احراز از سوي سازمان ليگ، بازيكن آزاد 

شود و سازمان ليگ راساً در خصوص آزاد سازي بازيكن اق محسوب مي

- 14-3

ورزشكاران موجب ملقي شدن مدت باقي مانده قرارداد نمي

- 14-4

صورت اينترنتي و با مراجعه به سامانه بانك اطالعاتي فدراسيون از طريق درگاه بانك ملت در زمان تعيين 

شده،

تبصره  -

مسابقات ليگ، 

تكواندو استان مربوطه اختصاص داده خواهد شد.

- 14-5

- 14-6

بازيكنان آزاد براساس سقف نفرات اعالم شده در هر رده سني ليگ مي

- 14-7

الف) بازيكني كه با هيچ باشگاهي قرارداد نداشته باشد. -

ب) بازيكني كه پس از اتمام قراردادش با باشگاه جهت عقد قرارداد مجدد به توافق نرسيده و با پرداخت  -

% از آخرين مبلغ قراردادش رضايتنامه دريافت نموده 20

در هيچ باشگاهي عضويت نداشته باشد.

ج) بازيكناني كه خدمت مقدس سربازي آنان به پايان رسيده است. -

تبصره  -

خدمت آنان را در نظر گرفته و حدا

قرارداد امضاء نمايند.

د) بازيكني كه قراردادش توسط كميته قضايي و انضباطي فدراسيون ابطال گرديده و رأي قطعي به آزاد  -

بودن بازيكن داده شده باشد.

ه) بازيكنان باشگاه -

داده باشند و يا منحل شده باشند.

- 14-8

با دريافت 

رضا

تبصره  -

صدور رضايتنامه با ارائه مستندات از ناحية بازيكن و احراز از سوي سازمان ليگ، بازيكن آزاد 

محسوب مي



 

 

هاي ورزشي موظفند از پذيرش و عقد قرارداد با مشموالن غايب، فراري و مشموالني كه 

اند، خودداري نمايند و در صورت 

) در صورتيكه قرارداد بازيكن قبل از مشمول شدن منعقد گردد و بازيكن در طول 

مدت قرارداد مشمول گردد و يا از معافيت هاي قانوني (ادامه تحصيل) برخوردار باشد و يا 

با صدور رضايتنامه در 

اختيار تيم هاي نظامي حاضر در ليگ قرارداده و يا با فسخ قرارداد نامبرده را آزاد نمايند، 

بازيكن مشمول قوانين سازمان نظام وظيفه مي گردد و در صورت امتناع از آزاد سازي بازيكن، 

غيرنظامي حق استفاده از بازيكنان سرباز يا نظامي را نداشته مگر با دريافت مجوز 

در صورت فسخ قرارداد از طرف باشگاه به صورت يك جانبه با توجه به ارسال پيامك براي نامبرده 

روز  3ه بانك اطالعاتي فدراسيون، طرف قرارداد در صورت اعتراض بايد حداكثر ظرف مدت 

در صورت فسخ قرارداد بازيكن از طرف باشگاه، بازيكن مشمول قوانين بازيكن 

اگر بازيكني به دليل عملكرد باشگاه يا مربي يا سرپرست مربوطه محروم گردد، باشگاه موظف به 

هر مبلغي كه با توافق باشگاه و بازيكن و يا مربي در متن قرارداد قيد شده باشد معتبر و ساير 

  باشگاه موظف است كليه تعهدات خود مندرج در فرم قرارداد را نسبت به بازيكن عمل نمايد.

سازمان ليگ و 

ون آگاه نموده و با اخذ امضا و 

روز مرخصي در زماني كه مسابقات انجام نمي شود را با توافق باشگاه دارا 

هاي ورزشي موظفند از پذيرش و عقد قرارداد با مشموالن غايب، فراري و مشموالني كه 

اند، خودداري نمايند و در صورت 

  و يا غايب نبودن بازيكن ارائه نمايند.

) در صورتيكه قرارداد بازيكن قبل از مشمول شدن منعقد گردد و بازيكن در طول 

مدت قرارداد مشمول گردد و يا از معافيت هاي قانوني (ادامه تحصيل) برخوردار باشد و يا 

با صدور رضايتنامه در 

اختيار تيم هاي نظامي حاضر در ليگ قرارداده و يا با فسخ قرارداد نامبرده را آزاد نمايند، 

بازيكن مشمول قوانين سازمان نظام وظيفه مي گردد و در صورت امتناع از آزاد سازي بازيكن، 

غيرنظامي حق استفاده از بازيكنان سرباز يا نظامي را نداشته مگر با دريافت مجوز 

در صورت فسخ قرارداد از طرف باشگاه به صورت يك جانبه با توجه به ارسال پيامك براي نامبرده 

ه بانك اطالعاتي فدراسيون، طرف قرارداد در صورت اعتراض بايد حداكثر ظرف مدت 

در صورت فسخ قرارداد بازيكن از طرف باشگاه، بازيكن مشمول قوانين بازيكن 

اگر بازيكني به دليل عملكرد باشگاه يا مربي يا سرپرست مربوطه محروم گردد، باشگاه موظف به 

  نمايند.

هر مبلغي كه با توافق باشگاه و بازيكن و يا مربي در متن قرارداد قيد شده باشد معتبر و ساير 

باشگاه موظف است كليه تعهدات خود مندرج در فرم قرارداد را نسبت به بازيكن عمل نمايد.

سازمان ليگ و  دستورالعمل اجرايي

ون آگاه نموده و با اخذ امضا و 

روز مرخصي در زماني كه مسابقات انجام نمي شود را با توافق باشگاه دارا 

هاي ورزشي موظفند از پذيرش و عقد قرارداد با مشموالن غايب، فراري و مشموالني كه 

اند، خودداري نمايند و در صورت اند و وضعيت نظام وظيفه خود را روشن نكرده

و يا غايب نبودن بازيكن ارائه نمايند.

) در صورتيكه قرارداد بازيكن قبل از مشمول شدن منعقد گردد و بازيكن در طول 

مدت قرارداد مشمول گردد و يا از معافيت هاي قانوني (ادامه تحصيل) برخوردار باشد و يا 

با صدور رضايتنامه در  قصد اعزام به خدمت داشته باشد، باشگاه موظف است نامبرده را

اختيار تيم هاي نظامي حاضر در ليگ قرارداده و يا با فسخ قرارداد نامبرده را آزاد نمايند، 

بازيكن مشمول قوانين سازمان نظام وظيفه مي گردد و در صورت امتناع از آزاد سازي بازيكن، 

غيرنظامي حق استفاده از بازيكنان سرباز يا نظامي را نداشته مگر با دريافت مجوز 

  هاي نظامي.

در صورت فسخ قرارداد از طرف باشگاه به صورت يك جانبه با توجه به ارسال پيامك براي نامبرده 

ه بانك اطالعاتي فدراسيون، طرف قرارداد در صورت اعتراض بايد حداكثر ظرف مدت 

  اعتراض خود را با مدارك مستدل به صورت كتبي به سازمان ليگ ارسال نمايد.

در صورت فسخ قرارداد بازيكن از طرف باشگاه، بازيكن مشمول قوانين بازيكن 

  نفرات باشگاه كسر نخواهد گرديد.

اگر بازيكني به دليل عملكرد باشگاه يا مربي يا سرپرست مربوطه محروم گردد، باشگاه موظف به 

نمايند.توانند هر چند بار كه بخواهند قرارداد خود را تمديد 

هر مبلغي كه با توافق باشگاه و بازيكن و يا مربي در متن قرارداد قيد شده باشد معتبر و ساير 

  باشد.

  باشد.هاي احتمالي قرارداد، بر عهده باشگاه و بازيكنان مي

باشگاه موظف است كليه تعهدات خود مندرج در فرم قرارداد را نسبت به بازيكن عمل نمايد.

دستورالعمل اجرايي

ون آگاه نموده و با اخذ امضا و انضباطي فدراسي

روز مرخصي در زماني كه مسابقات انجام نمي شود را با توافق باشگاه دارا 

 

هاي ورزشي موظفند از پذيرش و عقد قرارداد با مشموالن غايب، فراري و مشموالني كه 

اند و وضعيت نظام وظيفه خود را روشن نكرده

و يا غايب نبودن بازيكن ارائه نمايند.

) در صورتيكه قرارداد بازيكن قبل از مشمول شدن منعقد گردد و بازيكن در طول 

مدت قرارداد مشمول گردد و يا از معافيت هاي قانوني (ادامه تحصيل) برخوردار باشد و يا 

قصد اعزام به خدمت داشته باشد، باشگاه موظف است نامبرده را

اختيار تيم هاي نظامي حاضر در ليگ قرارداده و يا با فسخ قرارداد نامبرده را آزاد نمايند، 

بازيكن مشمول قوانين سازمان نظام وظيفه مي گردد و در صورت امتناع از آزاد سازي بازيكن، 

  سازمان ليگ راساً در اين خصوص اقدام خواهد نمود.

غيرنظامي حق استفاده از بازيكنان سرباز يا نظامي را نداشته مگر با دريافت مجوز 

هاي نظامي.كتبي از اداره تربيت بدني نيروهاي مسلح و اعالم عدم نياز باشگاه

در صورت فسخ قرارداد از طرف باشگاه به صورت يك جانبه با توجه به ارسال پيامك براي نامبرده 

ه بانك اطالعاتي فدراسيون، طرف قرارداد در صورت اعتراض بايد حداكثر ظرف مدت 

اعتراض خود را با مدارك مستدل به صورت كتبي به سازمان ليگ ارسال نمايد.

در صورت فسخ قرارداد بازيكن از طرف باشگاه، بازيكن مشمول قوانين بازيكن 

نفرات باشگاه كسر نخواهد گرديد.

اگر بازيكني به دليل عملكرد باشگاه يا مربي يا سرپرست مربوطه محروم گردد، باشگاه موظف به 

  باشد.

توانند هر چند بار كه بخواهند قرارداد خود را تمديد 

هر مبلغي كه با توافق باشگاه و بازيكن و يا مربي در متن قرارداد قيد شده باشد معتبر و ساير 

باشد.هاي جانبي از نظر فدراسيون فاقد اعتبار و غير قابل رسيدگي مي

هاي احتمالي قرارداد، بر عهده باشگاه و بازيكنان مي

باشگاه موظف است كليه تعهدات خود مندرج در فرم قرارداد را نسبت به بازيكن عمل نمايد.

دستورالعمل اجراييباشگاه موظف است طرف قرارداد را به مفاد مندرج در 

انضباطي فدراسي دستورالعمل اجرايي

روز مرخصي در زماني كه مسابقات انجام نمي شود را با توافق باشگاه دارا 
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هاي ورزشي موظفند از پذيرش و عقد قرارداد با مشموالن غايب، فراري و مشموالني كه 

اند و وضعيت نظام وظيفه خود را روشن نكرده

و يا غايب نبودن بازيكن ارائه نمايند. عقد قرارداد با آنان بايد مدارك معتبر مبني بر مشمول

) در صورتيكه قرارداد بازيكن قبل از مشمول شدن منعقد گردد و بازيكن در طول 

مدت قرارداد مشمول گردد و يا از معافيت هاي قانوني (ادامه تحصيل) برخوردار باشد و يا 

قصد اعزام به خدمت داشته باشد، باشگاه موظف است نامبرده را

اختيار تيم هاي نظامي حاضر در ليگ قرارداده و يا با فسخ قرارداد نامبرده را آزاد نمايند، 

بازيكن مشمول قوانين سازمان نظام وظيفه مي گردد و در صورت امتناع از آزاد سازي بازيكن، 

سازمان ليگ راساً در اين خصوص اقدام خواهد نمود.

غيرنظامي حق استفاده از بازيكنان سرباز يا نظامي را نداشته مگر با دريافت مجوز 

كتبي از اداره تربيت بدني نيروهاي مسلح و اعالم عدم نياز باشگاه

در صورت فسخ قرارداد از طرف باشگاه به صورت يك جانبه با توجه به ارسال پيامك براي نامبرده 

ه بانك اطالعاتي فدراسيون، طرف قرارداد در صورت اعتراض بايد حداكثر ظرف مدت 

اعتراض خود را با مدارك مستدل به صورت كتبي به سازمان ليگ ارسال نمايد.

در صورت فسخ قرارداد بازيكن از طرف باشگاه، بازيكن مشمول قوانين بازيكن 

نفرات باشگاه كسر نخواهد گرديد.

اگر بازيكني به دليل عملكرد باشگاه يا مربي يا سرپرست مربوطه محروم گردد، باشگاه موظف به 

باشد.پرداخت حق و حقوق بازيكن مذكور و اجراي قرارداد مي

توانند هر چند بار كه بخواهند قرارداد خود را تمديد 

هر مبلغي كه با توافق باشگاه و بازيكن و يا مربي در متن قرارداد قيد شده باشد معتبر و ساير 

هاي جانبي از نظر فدراسيون فاقد اعتبار و غير قابل رسيدگي مي

هاي احتمالي قرارداد، بر عهده باشگاه و بازيكنان مي

باشگاه موظف است كليه تعهدات خود مندرج در فرم قرارداد را نسبت به بازيكن عمل نمايد.

باشگاه موظف است طرف قرارداد را به مفاد مندرج در 

دستورالعمل اجرايي

روز مرخصي در زماني كه مسابقات انجام نمي شود را با توافق باشگاه دارا 

هاي ورزشي موظفند از پذيرش و عقد قرارداد با مشموالن غايب، فراري و مشموالني كه 

اند و وضعيت نظام وظيفه خود را روشن نكرده

عقد قرارداد با آنان بايد مدارك معتبر مبني بر مشمول

) در صورتيكه قرارداد بازيكن قبل از مشمول شدن منعقد گردد و بازيكن در طول 

مدت قرارداد مشمول گردد و يا از معافيت هاي قانوني (ادامه تحصيل) برخوردار باشد و يا 

قصد اعزام به خدمت داشته باشد، باشگاه موظف است نامبرده را

اختيار تيم هاي نظامي حاضر در ليگ قرارداده و يا با فسخ قرارداد نامبرده را آزاد نمايند، 

بازيكن مشمول قوانين سازمان نظام وظيفه مي گردد و در صورت امتناع از آزاد سازي بازيكن، 

سازمان ليگ راساً در اين خصوص اقدام خواهد نمود.

غيرنظامي حق استفاده از بازيكنان سرباز يا نظامي را نداشته مگر با دريافت مجوز 

كتبي از اداره تربيت بدني نيروهاي مسلح و اعالم عدم نياز باشگاه

در صورت فسخ قرارداد از طرف باشگاه به صورت يك جانبه با توجه به ارسال پيامك براي نامبرده 

ه بانك اطالعاتي فدراسيون، طرف قرارداد در صورت اعتراض بايد حداكثر ظرف مدت 

اعتراض خود را با مدارك مستدل به صورت كتبي به سازمان ليگ ارسال نمايد.

در صورت فسخ قرارداد بازيكن از طرف باشگاه، بازيكن مشمول قوانين بازيكن 

نفرات باشگاه كسر نخواهد گرديد. گردد اما از سقف تعداد

اگر بازيكني به دليل عملكرد باشگاه يا مربي يا سرپرست مربوطه محروم گردد، باشگاه موظف به 

پرداخت حق و حقوق بازيكن مذكور و اجراي قرارداد مي

توانند هر چند بار كه بخواهند قرارداد خود را تمديد 

هر مبلغي كه با توافق باشگاه و بازيكن و يا مربي در متن قرارداد قيد شده باشد معتبر و ساير 

هاي جانبي از نظر فدراسيون فاقد اعتبار و غير قابل رسيدگي مي

هاي احتمالي قرارداد، بر عهده باشگاه و بازيكنان مي

باشگاه موظف است كليه تعهدات خود مندرج در فرم قرارداد را نسبت به بازيكن عمل نمايد.

باشگاه موظف است طرف قرارداد را به مفاد مندرج در 

دستورالعمل اجراييداخلي باشگاه و 

  اثر انگشت اين ابالغ را تاييد نمايد.

روز مرخصي در زماني كه مسابقات انجام نمي شود را با توافق باشگاه دارا  20بازيكن حق استفاده از 

هاي ورزشي موظفند از پذيرش و عقد قرارداد با مشموالن غايب، فراري و مشموالني كه كليه باشگاه

اند و وضعيت نظام وظيفه خود را روشن نكردهسال تمام رسيده

عقد قرارداد با آنان بايد مدارك معتبر مبني بر مشمول

) در صورتيكه قرارداد بازيكن قبل از مشمول شدن منعقد گردد و بازيكن در طول 

مدت قرارداد مشمول گردد و يا از معافيت هاي قانوني (ادامه تحصيل) برخوردار باشد و يا 

قصد اعزام به خدمت داشته باشد، باشگاه موظف است نامبرده را

اختيار تيم هاي نظامي حاضر در ليگ قرارداده و يا با فسخ قرارداد نامبرده را آزاد نمايند، 

بازيكن مشمول قوانين سازمان نظام وظيفه مي گردد و در صورت امتناع از آزاد سازي بازيكن، 

سازمان ليگ راساً در اين خصوص اقدام خواهد نمود.

غيرنظامي حق استفاده از بازيكنان سرباز يا نظامي را نداشته مگر با دريافت مجوز  هيچ باشگاه

كتبي از اداره تربيت بدني نيروهاي مسلح و اعالم عدم نياز باشگاه

در صورت فسخ قرارداد از طرف باشگاه به صورت يك جانبه با توجه به ارسال پيامك براي نامبرده 

ه بانك اطالعاتي فدراسيون، طرف قرارداد در صورت اعتراض بايد حداكثر ظرف مدت 

اعتراض خود را با مدارك مستدل به صورت كتبي به سازمان ليگ ارسال نمايد.

در صورت فسخ قرارداد بازيكن از طرف باشگاه، بازيكن مشمول قوانين بازيكن 

گردد اما از سقف تعداد

اگر بازيكني به دليل عملكرد باشگاه يا مربي يا سرپرست مربوطه محروم گردد، باشگاه موظف به 

پرداخت حق و حقوق بازيكن مذكور و اجراي قرارداد مي

توانند هر چند بار كه بخواهند قرارداد خود را تمديد باشگاه و بازيكن مي

هر مبلغي كه با توافق باشگاه و بازيكن و يا مربي در متن قرارداد قيد شده باشد معتبر و ساير 

هاي جانبي از نظر فدراسيون فاقد اعتبار و غير قابل رسيدگي مي

هاي احتمالي قرارداد، بر عهده باشگاه و بازيكنان ميكليه ماليات

  : وظايف باشگاه ها
باشگاه موظف است كليه تعهدات خود مندرج در فرم قرارداد را نسبت به بازيكن عمل نمايد.

باشگاه موظف است طرف قرارداد را به مفاد مندرج در 

داخلي باشگاه و  دستورالعمل اجرايي

اثر انگشت اين ابالغ را تاييد نمايد.

بازيكن حق استفاده از 

كليه باشگاه -9

سال تمام رسيده 18به سن 

عقد قرارداد با آنان بايد مدارك معتبر مبني بر مشمول

) در صورتيكه قرارداد بازيكن قبل از مشمول شدن منعقد گردد و بازيكن در طول 25تبصره 

مدت قرارداد مشمول گردد و يا از معافيت هاي قانوني (ادامه تحصيل) برخوردار باشد و يا 

قصد اعزام به خدمت داشته باشد، باشگاه موظف است نامبرده را

اختيار تيم هاي نظامي حاضر در ليگ قرارداده و يا با فسخ قرارداد نامبرده را آزاد نمايند، 

بازيكن مشمول قوانين سازمان نظام وظيفه مي گردد و در صورت امتناع از آزاد سازي بازيكن، 

سازمان ليگ راساً در اين خصوص اقدام خواهد نمود.

هيچ باشگاه -10

كتبي از اداره تربيت بدني نيروهاي مسلح و اعالم عدم نياز باشگاه

در صورت فسخ قرارداد از طرف باشگاه به صورت يك جانبه با توجه به ارسال پيامك براي نامبرده  -11

ه بانك اطالعاتي فدراسيون، طرف قرارداد در صورت اعتراض بايد حداكثر ظرف مدت از سوي سامان

اعتراض خود را با مدارك مستدل به صورت كتبي به سازمان ليگ ارسال نمايد.

در صورت فسخ قرارداد بازيكن از طرف باشگاه، بازيكن مشمول قوانين بازيكن  )26تبصره 

گردد اما از سقف تعدادآزاد مي

اگر بازيكني به دليل عملكرد باشگاه يا مربي يا سرپرست مربوطه محروم گردد، باشگاه موظف به  -12

پرداخت حق و حقوق بازيكن مذكور و اجراي قرارداد مي

باشگاه و بازيكن مي -13

هر مبلغي كه با توافق باشگاه و بازيكن و يا مربي در متن قرارداد قيد شده باشد معتبر و ساير  -14

هاي جانبي از نظر فدراسيون فاقد اعتبار و غير قابل رسيدگي ميتوافق

كليه ماليات -15

: وظايف باشگاه ها
باشگاه موظف است كليه تعهدات خود مندرج در فرم قرارداد را نسبت به بازيكن عمل نمايد. -1-

باشگاه موظف است طرف قرارداد را به مفاد مندرج در  -2-

دستورالعمل اجرايي

اثر انگشت اين ابالغ را تاييد نمايد.

بازيكن حق استفاده از  -3-

  مي باشد.

- 14-9

به سن 

عقد قرارداد با آنان بايد مدارك معتبر مبني بر مشمول

تبصره  -

مدت قرارداد مشمول گردد و يا از معافيت هاي قانوني (ادامه تحصيل) برخوردار باشد و يا 

قصد اعزام به خدمت داشته باشد، باشگاه موظف است نامبرده را

اختيار تيم هاي نظامي حاضر در ليگ قرارداده و يا با فسخ قرارداد نامبرده را آزاد نمايند، 

بازيكن مشمول قوانين سازمان نظام وظيفه مي گردد و در صورت امتناع از آزاد سازي بازيكن، 

سازمان ليگ راساً در اين خصوص اقدام خواهد نمود.

- 14-10

كتبي از اداره تربيت بدني نيروهاي مسلح و اعالم عدم نياز باشگاه

- 14-11

از سوي سامان

اعتراض خود را با مدارك مستدل به صورت كتبي به سازمان ليگ ارسال نمايد.

تبصره  -

آزاد مي

- 14-12

پرداخت حق و حقوق بازيكن مذكور و اجراي قرارداد مي

- 14-13

- 14-14

توافق

- 14-15

: وظايف باشگاه ها15ماده 
- 15-

- 15-

دستورالعمل اجرايي

اثر انگشت اين ابالغ را تاييد نمايد.

- 15-

مي باشد.

ماده 



 

 

سابقات باشگاه موظف است وظايف مطرح شده در قرارداد را در صورت مصدوميت بازيكن ناشي از م

ليگ، تمرينات تيم هاي ملي و باشگاه مربوطه را به انجام برساند و بالعكس در صورتيكه اين مصدوميت 

اشگاه مي تواند 

دستورالعمل 

حضور سرپرست و مربي در تمامي مسابقات الزامي بوده و بدون حضور سرپرست يا نماينده وي كه 

كشي را قبل از شروع 

كشي تيم مذكور 

را قبل از شروع وزن كشي 

  ارائه ننموده باشند، براي اولين بار جريمه نقدي شده و براي دفعات بعدي بازنده خواهند بود.

ها موظفند وسايل ايمني استاندارد با آرم باشگاه مربوطه را در اختيار ورزشكاران خود قرار 

م باشگاه ديگر را ندارند. ضمنا مسئوليت هاي ناشي از 

  كيفيت تجهيزات مورد استفاده در هرحال، متوجه باشگاه ها و مسئولين مربوطه در باشگاه مي باشد.

ها موظفند جهت هدايت تيم خود از مربياني استفاده نمايند كه داراي حكم مربيگري رسمي 

هاي تخصصي شركت نموده باشند در 

غير اين صورت اجازه همراهي تيم مربوطه را نخواهند داشت. در شرايط مساوي مربي، مربياني برگزيده 

فند براساس اعالم كتبي فدراسيون، بازيكن يا بازيكنان خود را در اختيار اردوي تيم 

ساعت) قبل از وزن كشي مسابقات بازيكنان را در 

تان محل اسكان بازيكنان مبني بر 

المللي يك 

) در صورتيكه بازيكن در طول مدت حضور در مسابقات كشوري دچار آسيب 

ندو استان مربوطه موظف است كليه هزينه هاي درمان ورزشكار را 

 14) در صورتيكه بازيكن در طول مدت حضور خود در مسابقات ياد شده در ماده 

مربوطه موظف است 

باشگاه موظف است وظايف مطرح شده در قرارداد را در صورت مصدوميت بازيكن ناشي از م

ليگ، تمرينات تيم هاي ملي و باشگاه مربوطه را به انجام برساند و بالعكس در صورتيكه اين مصدوميت 

  خارج از مواد نكات ياد شده باشد، بازيكن حق ادعاي مزاياي مربوطه را نخواهد داشت.

اشگاه مي تواند هرگاه طرف قرارداد از مسابقه يا مسابقاتي به واسطه عملكرد خود محروم گردد، ب

دستورالعمل مزاياي مدت محروميت را پرداخت ننمايد و نيز مي تواند تنبيهات انضباطي الزم را وفق 

حضور سرپرست و مربي در تمامي مسابقات الزامي بوده و بدون حضور سرپرست يا نماينده وي كه 

  ور تيم در مسابقات جلوگيري بعمل خواهد آمد.

كشي را قبل از شروع 

كشي تيم مذكور  كشي از  وزن

را قبل از شروع وزن كشي 

ارائه ننموده باشند، براي اولين بار جريمه نقدي شده و براي دفعات بعدي بازنده خواهند بود.

ها موظفند وسايل ايمني استاندارد با آرم باشگاه مربوطه را در اختيار ورزشكاران خود قرار 

م باشگاه ديگر را ندارند. ضمنا مسئوليت هاي ناشي از 

كيفيت تجهيزات مورد استفاده در هرحال، متوجه باشگاه ها و مسئولين مربوطه در باشگاه مي باشد.

ها موظفند جهت هدايت تيم خود از مربياني استفاده نمايند كه داراي حكم مربيگري رسمي 

هاي تخصصي شركت نموده باشند در 

غير اين صورت اجازه همراهي تيم مربوطه را نخواهند داشت. در شرايط مساوي مربي، مربياني برگزيده 

  خواهند شد كه فارغ التحصيل رشته تكواندو مركز آموزشي علمي كاربردي تكواندو باشند.

فند براساس اعالم كتبي فدراسيون، بازيكن يا بازيكنان خود را در اختيار اردوي تيم 

ساعت) قبل از وزن كشي مسابقات بازيكنان را در 

تان محل اسكان بازيكنان مبني بر 

المللي يك هاي بينحضور بازيكن در تيم استان مربوطه جهت شركت در مسابقات كشوري و يا تورنمنت

) در صورتيكه بازيكن در طول مدت حضور در مسابقات كشوري دچار آسيب 

ندو استان مربوطه موظف است كليه هزينه هاي درمان ورزشكار را 

) در صورتيكه بازيكن در طول مدت حضور خود در مسابقات ياد شده در ماده 

مربوطه موظف است 

باشگاه موظف است وظايف مطرح شده در قرارداد را در صورت مصدوميت بازيكن ناشي از م

ليگ، تمرينات تيم هاي ملي و باشگاه مربوطه را به انجام برساند و بالعكس در صورتيكه اين مصدوميت 

خارج از مواد نكات ياد شده باشد، بازيكن حق ادعاي مزاياي مربوطه را نخواهد داشت.

هرگاه طرف قرارداد از مسابقه يا مسابقاتي به واسطه عملكرد خود محروم گردد، ب

مزاياي مدت محروميت را پرداخت ننمايد و نيز مي تواند تنبيهات انضباطي الزم را وفق 

حضور سرپرست و مربي در تمامي مسابقات الزامي بوده و بدون حضور سرپرست يا نماينده وي كه 

ور تيم در مسابقات جلوگيري بعمل خواهد آمد.

كشي را قبل از شروع  بايست برگ ارنج وزن

كشي از  وزن كشي در سايت ثبت نمايند و در صورت شروع وزن

را قبل از شروع وزن كشي  ممانعت بعمل خواهد آمد. تيم ويا تيم هايي كه ارنج وزن كشي خود

ارائه ننموده باشند، براي اولين بار جريمه نقدي شده و براي دفعات بعدي بازنده خواهند بود.

ها موظفند وسايل ايمني استاندارد با آرم باشگاه مربوطه را در اختيار ورزشكاران خود قرار 

م باشگاه ديگر را ندارند. ضمنا مسئوليت هاي ناشي از 

كيفيت تجهيزات مورد استفاده در هرحال، متوجه باشگاه ها و مسئولين مربوطه در باشگاه مي باشد.

ها موظفند جهت هدايت تيم خود از مربياني استفاده نمايند كه داراي حكم مربيگري رسمي 

هاي تخصصي شركت نموده باشند در 

غير اين صورت اجازه همراهي تيم مربوطه را نخواهند داشت. در شرايط مساوي مربي، مربياني برگزيده 

خواهند شد كه فارغ التحصيل رشته تكواندو مركز آموزشي علمي كاربردي تكواندو باشند.

فند براساس اعالم كتبي فدراسيون، بازيكن يا بازيكنان خود را در اختيار اردوي تيم 

ساعت) قبل از وزن كشي مسابقات بازيكنان را در 

تان محل اسكان بازيكنان مبني بر ها موظفند براساس درخواست كتبي هيئت تكواندو اس

حضور بازيكن در تيم استان مربوطه جهت شركت در مسابقات كشوري و يا تورنمنت

) در صورتيكه بازيكن در طول مدت حضور در مسابقات كشوري دچار آسيب 

ندو استان مربوطه موظف است كليه هزينه هاي درمان ورزشكار را 

  پرداخت نمايد و باشگاه هيچ مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

) در صورتيكه بازيكن در طول مدت حضور خود در مسابقات ياد شده در ماده 

مربوطه موظف است دچار مصدوميت شد، هيئت تكواندو استان 

 

باشگاه موظف است وظايف مطرح شده در قرارداد را در صورت مصدوميت بازيكن ناشي از م

ليگ، تمرينات تيم هاي ملي و باشگاه مربوطه را به انجام برساند و بالعكس در صورتيكه اين مصدوميت 

خارج از مواد نكات ياد شده باشد، بازيكن حق ادعاي مزاياي مربوطه را نخواهد داشت.

هرگاه طرف قرارداد از مسابقه يا مسابقاتي به واسطه عملكرد خود محروم گردد، ب

مزاياي مدت محروميت را پرداخت ننمايد و نيز مي تواند تنبيهات انضباطي الزم را وفق 

حضور سرپرست و مربي در تمامي مسابقات الزامي بوده و بدون حضور سرپرست يا نماينده وي كه 

ور تيم در مسابقات جلوگيري بعمل خواهد آمد.

بايست برگ ارنج وزن

كشي در سايت ثبت نمايند و در صورت شروع وزن

ممانعت بعمل خواهد آمد. تيم ويا تيم هايي كه ارنج وزن كشي خود

ارائه ننموده باشند، براي اولين بار جريمه نقدي شده و براي دفعات بعدي بازنده خواهند بود.

ها موظفند وسايل ايمني استاندارد با آرم باشگاه مربوطه را در اختيار ورزشكاران خود قرار 

م باشگاه ديگر را ندارند. ضمنا مسئوليت هاي ناشي از 

كيفيت تجهيزات مورد استفاده در هرحال، متوجه باشگاه ها و مسئولين مربوطه در باشگاه مي باشد.

ها موظفند جهت هدايت تيم خود از مربياني استفاده نمايند كه داراي حكم مربيگري رسمي 

هاي تخصصي شركت نموده باشند در افزايي و گرايش

غير اين صورت اجازه همراهي تيم مربوطه را نخواهند داشت. در شرايط مساوي مربي، مربياني برگزيده 

خواهند شد كه فارغ التحصيل رشته تكواندو مركز آموزشي علمي كاربردي تكواندو باشند.

فند براساس اعالم كتبي فدراسيون، بازيكن يا بازيكنان خود را در اختيار اردوي تيم 

ساعت) قبل از وزن كشي مسابقات بازيكنان را در 

ها موظفند براساس درخواست كتبي هيئت تكواندو اس

حضور بازيكن در تيم استان مربوطه جهت شركت در مسابقات كشوري و يا تورنمنت

) در صورتيكه بازيكن در طول مدت حضور در مسابقات كشوري دچار آسيب 

ندو استان مربوطه موظف است كليه هزينه هاي درمان ورزشكار را 

پرداخت نمايد و باشگاه هيچ مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

) در صورتيكه بازيكن در طول مدت حضور خود در مسابقات ياد شده در ماده 

دچار مصدوميت شد، هيئت تكواندو استان 

  كليه هزينه هاي درماني ورزشكار را پرداخت نمايد.
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باشگاه موظف است وظايف مطرح شده در قرارداد را در صورت مصدوميت بازيكن ناشي از م

ليگ، تمرينات تيم هاي ملي و باشگاه مربوطه را به انجام برساند و بالعكس در صورتيكه اين مصدوميت 

خارج از مواد نكات ياد شده باشد، بازيكن حق ادعاي مزاياي مربوطه را نخواهد داشت.

هرگاه طرف قرارداد از مسابقه يا مسابقاتي به واسطه عملكرد خود محروم گردد، ب

مزاياي مدت محروميت را پرداخت ننمايد و نيز مي تواند تنبيهات انضباطي الزم را وفق 

حضور سرپرست و مربي در تمامي مسابقات الزامي بوده و بدون حضور سرپرست يا نماينده وي كه 

ور تيم در مسابقات جلوگيري بعمل خواهد آمد.

بايست برگ ارنج وزن سرپرست، سرمربي يا مربي تيم مي

كشي در سايت ثبت نمايند و در صورت شروع وزن

ممانعت بعمل خواهد آمد. تيم ويا تيم هايي كه ارنج وزن كشي خود

ارائه ننموده باشند، براي اولين بار جريمه نقدي شده و براي دفعات بعدي بازنده خواهند بود.

ها موظفند وسايل ايمني استاندارد با آرم باشگاه مربوطه را در اختيار ورزشكاران خود قرار 

م باشگاه ديگر را ندارند. ضمنا مسئوليت هاي ناشي از دهند و بازيكنان حق استفاده از وسايل ايمني با آر

كيفيت تجهيزات مورد استفاده در هرحال، متوجه باشگاه ها و مسئولين مربوطه در باشگاه مي باشد.

ها موظفند جهت هدايت تيم خود از مربياني استفاده نمايند كه داراي حكم مربيگري رسمي 

افزايي و گرايشهاي دانش

غير اين صورت اجازه همراهي تيم مربوطه را نخواهند داشت. در شرايط مساوي مربي، مربياني برگزيده 

خواهند شد كه فارغ التحصيل رشته تكواندو مركز آموزشي علمي كاربردي تكواندو باشند.

فند براساس اعالم كتبي فدراسيون، بازيكن يا بازيكنان خود را در اختيار اردوي تيم 

ساعت) قبل از وزن كشي مسابقات بازيكنان را در  96روز ( 4ملي قرار دهند و فدراسيون نيز موظف است 

ها موظفند براساس درخواست كتبي هيئت تكواندو اس

حضور بازيكن در تيم استان مربوطه جهت شركت در مسابقات كشوري و يا تورنمنت

  هفته قبل از مسابقه همكاري الزم را بعمل آورند.

) در صورتيكه بازيكن در طول مدت حضور در مسابقات كشوري دچار آسيب 

ندو استان مربوطه موظف است كليه هزينه هاي درمان ورزشكار را 

پرداخت نمايد و باشگاه هيچ مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

) در صورتيكه بازيكن در طول مدت حضور خود در مسابقات ياد شده در ماده 

دچار مصدوميت شد، هيئت تكواندو استان 

كليه هزينه هاي درماني ورزشكار را پرداخت نمايد.

باشگاه موظف است وظايف مطرح شده در قرارداد را در صورت مصدوميت بازيكن ناشي از م

ليگ، تمرينات تيم هاي ملي و باشگاه مربوطه را به انجام برساند و بالعكس در صورتيكه اين مصدوميت 

خارج از مواد نكات ياد شده باشد، بازيكن حق ادعاي مزاياي مربوطه را نخواهد داشت.

هرگاه طرف قرارداد از مسابقه يا مسابقاتي به واسطه عملكرد خود محروم گردد، ب

مزاياي مدت محروميت را پرداخت ننمايد و نيز مي تواند تنبيهات انضباطي الزم را وفق 

حضور سرپرست و مربي در تمامي مسابقات الزامي بوده و بدون حضور سرپرست يا نماينده وي كه 

ور تيم در مسابقات جلوگيري بعمل خواهد آمد.به صورت كتبي معرفي شده باشد، از حض

سرپرست، سرمربي يا مربي تيم مي

كشي در سايت ثبت نمايند و در صورت شروع وزن

ممانعت بعمل خواهد آمد. تيم ويا تيم هايي كه ارنج وزن كشي خود

ارائه ننموده باشند، براي اولين بار جريمه نقدي شده و براي دفعات بعدي بازنده خواهند بود.

ها موظفند وسايل ايمني استاندارد با آرم باشگاه مربوطه را در اختيار ورزشكاران خود قرار 

دهند و بازيكنان حق استفاده از وسايل ايمني با آر

كيفيت تجهيزات مورد استفاده در هرحال، متوجه باشگاه ها و مسئولين مربوطه در باشگاه مي باشد.

ها موظفند جهت هدايت تيم خود از مربياني استفاده نمايند كه داراي حكم مربيگري رسمي 

هاي دانشده و در كالس

غير اين صورت اجازه همراهي تيم مربوطه را نخواهند داشت. در شرايط مساوي مربي، مربياني برگزيده 

خواهند شد كه فارغ التحصيل رشته تكواندو مركز آموزشي علمي كاربردي تكواندو باشند.

فند براساس اعالم كتبي فدراسيون، بازيكن يا بازيكنان خود را در اختيار اردوي تيم 

ملي قرار دهند و فدراسيون نيز موظف است 

ها موظفند براساس درخواست كتبي هيئت تكواندو اس

حضور بازيكن در تيم استان مربوطه جهت شركت در مسابقات كشوري و يا تورنمنت

هفته قبل از مسابقه همكاري الزم را بعمل آورند.

) در صورتيكه بازيكن در طول مدت حضور در مسابقات كشوري دچار آسيب 

ندو استان مربوطه موظف است كليه هزينه هاي درمان ورزشكار را 

پرداخت نمايد و باشگاه هيچ مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

) در صورتيكه بازيكن در طول مدت حضور خود در مسابقات ياد شده در ماده 

دچار مصدوميت شد، هيئت تكواندو استان  

كليه هزينه هاي درماني ورزشكار را پرداخت نمايد.

باشگاه موظف است وظايف مطرح شده در قرارداد را در صورت مصدوميت بازيكن ناشي از م

ليگ، تمرينات تيم هاي ملي و باشگاه مربوطه را به انجام برساند و بالعكس در صورتيكه اين مصدوميت 

خارج از مواد نكات ياد شده باشد، بازيكن حق ادعاي مزاياي مربوطه را نخواهد داشت.

هرگاه طرف قرارداد از مسابقه يا مسابقاتي به واسطه عملكرد خود محروم گردد، ب

مزاياي مدت محروميت را پرداخت ننمايد و نيز مي تواند تنبيهات انضباطي الزم را وفق 

  داخلي در نظر بگيرد.

حضور سرپرست و مربي در تمامي مسابقات الزامي بوده و بدون حضور سرپرست يا نماينده وي كه 

به صورت كتبي معرفي شده باشد، از حض

سرپرست، سرمربي يا مربي تيم مي

كشي در سايت ثبت نمايند و در صورت شروع وزن

ممانعت بعمل خواهد آمد. تيم ويا تيم هايي كه ارنج وزن كشي خود

ارائه ننموده باشند، براي اولين بار جريمه نقدي شده و براي دفعات بعدي بازنده خواهند بود.

ها موظفند وسايل ايمني استاندارد با آرم باشگاه مربوطه را در اختيار ورزشكاران خود قرار 

دهند و بازيكنان حق استفاده از وسايل ايمني با آر

كيفيت تجهيزات مورد استفاده در هرحال، متوجه باشگاه ها و مسئولين مربوطه در باشگاه مي باشد.

ها موظفند جهت هدايت تيم خود از مربياني استفاده نمايند كه داراي حكم مربيگري رسمي 

ده و در كالسو مورد تأييد فدراسيون بو

غير اين صورت اجازه همراهي تيم مربوطه را نخواهند داشت. در شرايط مساوي مربي، مربياني برگزيده 

خواهند شد كه فارغ التحصيل رشته تكواندو مركز آموزشي علمي كاربردي تكواندو باشند.

فند براساس اعالم كتبي فدراسيون، بازيكن يا بازيكنان خود را در اختيار اردوي تيم ها موظ

ملي قرار دهند و فدراسيون نيز موظف است 

  اختيار باشگاه ها قرار دهد.

ها موظفند براساس درخواست كتبي هيئت تكواندو اس

حضور بازيكن در تيم استان مربوطه جهت شركت در مسابقات كشوري و يا تورنمنت

هفته قبل از مسابقه همكاري الزم را بعمل آورند.

) در صورتيكه بازيكن در طول مدت حضور در مسابقات كشوري دچار آسيب 

ندو استان مربوطه موظف است كليه هزينه هاي درمان ورزشكار را ديدگي شد، هيئت تكوا

پرداخت نمايد و باشگاه هيچ مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

) در صورتيكه بازيكن در طول مدت حضور خود در مسابقات ياد شده در ماده 

 دستورالعمل اجرايي

كليه هزينه هاي درماني ورزشكار را پرداخت نمايد.

باشگاه موظف است وظايف مطرح شده در قرارداد را در صورت مصدوميت بازيكن ناشي از م -4-

ليگ، تمرينات تيم هاي ملي و باشگاه مربوطه را به انجام برساند و بالعكس در صورتيكه اين مصدوميت 

خارج از مواد نكات ياد شده باشد، بازيكن حق ادعاي مزاياي مربوطه را نخواهد داشت.

هرگاه طرف قرارداد از مسابقه يا مسابقاتي به واسطه عملكرد خود محروم گردد، ب -5-

مزاياي مدت محروميت را پرداخت ننمايد و نيز مي تواند تنبيهات انضباطي الزم را وفق 

داخلي در نظر بگيرد. اجرايي

حضور سرپرست و مربي در تمامي مسابقات الزامي بوده و بدون حضور سرپرست يا نماينده وي كه  -6-

به صورت كتبي معرفي شده باشد، از حض

سرپرست، سرمربي يا مربي تيم مي )27تبصره 

كشي در سايت ثبت نمايند و در صورت شروع وزن زمان وزن

ممانعت بعمل خواهد آمد. تيم ويا تيم هايي كه ارنج وزن كشي خود

ارائه ننموده باشند، براي اولين بار جريمه نقدي شده و براي دفعات بعدي بازنده خواهند بود.

ها موظفند وسايل ايمني استاندارد با آرم باشگاه مربوطه را در اختيار ورزشكاران خود قرار باشگاه -7-

دهند و بازيكنان حق استفاده از وسايل ايمني با آر

كيفيت تجهيزات مورد استفاده در هرحال، متوجه باشگاه ها و مسئولين مربوطه در باشگاه مي باشد.

ها موظفند جهت هدايت تيم خود از مربياني استفاده نمايند كه داراي حكم مربيگري رسمي باشگاه -8-

و مورد تأييد فدراسيون بو

غير اين صورت اجازه همراهي تيم مربوطه را نخواهند داشت. در شرايط مساوي مربي، مربياني برگزيده 

خواهند شد كه فارغ التحصيل رشته تكواندو مركز آموزشي علمي كاربردي تكواندو باشند.

ها موظباشگاه -9-

ملي قرار دهند و فدراسيون نيز موظف است 

اختيار باشگاه ها قرار دهد.

ها موظفند براساس درخواست كتبي هيئت تكواندو اسباشگاه -10-

حضور بازيكن در تيم استان مربوطه جهت شركت در مسابقات كشوري و يا تورنمنت

هفته قبل از مسابقه همكاري الزم را بعمل آورند.

) در صورتيكه بازيكن در طول مدت حضور در مسابقات كشوري دچار آسيب 28تبصره 

ديدگي شد، هيئت تكوا

پرداخت نمايد و باشگاه هيچ مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

) در صورتيكه بازيكن در طول مدت حضور خود در مسابقات ياد شده در ماده 29تبصره 
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كليه هزينه هاي درماني ورزشكار را پرداخت نمايد.

- 15-

ليگ، تمرينات تيم هاي ملي و باشگاه مربوطه را به انجام برساند و بالعكس در صورتيكه اين مصدوميت 

خارج از مواد نكات ياد شده باشد، بازيكن حق ادعاي مزاياي مربوطه را نخواهد داشت.

- 15-

مزاياي مدت محروميت را پرداخت ننمايد و نيز مي تواند تنبيهات انضباطي الزم را وفق 

اجرايي

- 15-

به صورت كتبي معرفي شده باشد، از حض

تبصره  -

زمان وزن

ممانعت بعمل خواهد آمد. تيم ويا تيم هايي كه ارنج وزن كشي خود

ارائه ننموده باشند، براي اولين بار جريمه نقدي شده و براي دفعات بعدي بازنده خواهند بود.

- 15-

دهند و بازيكنان حق استفاده از وسايل ايمني با آر

كيفيت تجهيزات مورد استفاده در هرحال، متوجه باشگاه ها و مسئولين مربوطه در باشگاه مي باشد.

- 15-

و مورد تأييد فدراسيون بو

غير اين صورت اجازه همراهي تيم مربوطه را نخواهند داشت. در شرايط مساوي مربي، مربياني برگزيده 

خواهند شد كه فارغ التحصيل رشته تكواندو مركز آموزشي علمي كاربردي تكواندو باشند.

- 15-

ملي قرار دهند و فدراسيون نيز موظف است 

اختيار باشگاه ها قرار دهد.

- 15-

حضور بازيكن در تيم استان مربوطه جهت شركت در مسابقات كشوري و يا تورنمنت

هفته قبل از مسابقه همكاري الزم را بعمل آورند.

تبصره  -

ديدگي شد، هيئت تكوا

پرداخت نمايد و باشگاه هيچ مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

تبصره  -

بند 

كليه هزينه هاي درماني ورزشكار را پرداخت نمايد.



 

 

نفر در رده سني نوجوانان 

به اردوي تيم ملي دعوت و يا جهت شركت در مسابقات رسمي آسيايي و جهاني به عضويت تيم ملي 

روز قبل از 

روز قبل از برگزاري مسابقات ليگ، اسامي بازيكناني كه 

) چنانچه تست دوپينگ بازيكن توسط ستاد مبارزه با دوپينگ مثبت اعالم شود و به 

فدراسيون ابالغ گردد، بازيكن مذكور از حضور در كليه مسابقات پس از اين ابالغ محروم 

فر از اعضاي نوجوان تيمي به عنوان يار كمكي جهت شركت در 

هاي استاني و يا 

روز قبل از تاريخ اعزام با ارائه درخواست كتبي نسبت به 

  باشد. زمان برگزاري ديدارهاي معوقه بعد از انجام ديدارهاي هفته رسمي ليگ مي

در صورتي كه باشگاه به دليل شركت در تورنمنت هاي مورد تاييد فدراسيون تقاضاي تعويق 

عقب هاي 

ها تابع تصميمات سازمان ليگ 

  باشد.

روز قبل از اعزام مجاز به درخواست 

بايست در مسابقات 

نام بازيكنان را برابر بخشنامه ارسالي سازمان 

ين شده به سازمان ليگ تحويل نمايند. بازيكنان و كادر فني كه مداركشان ناقص 

روز قبل از اعزام به مسابقات ملي (المپيك، جهاني و آسيايي) 

روز قبل از اعزام به مسابقات ملي (المپيك، جهاني و 

ل و كليه بانوان را به صورت 

نفر در رده سني نوجوانان 

به اردوي تيم ملي دعوت و يا جهت شركت در مسابقات رسمي آسيايي و جهاني به عضويت تيم ملي 

روز قبل از  10توانند حداقل تا 

  

روز قبل از برگزاري مسابقات ليگ، اسامي بازيكناني كه 

) چنانچه تست دوپينگ بازيكن توسط ستاد مبارزه با دوپينگ مثبت اعالم شود و به 

فدراسيون ابالغ گردد، بازيكن مذكور از حضور در كليه مسابقات پس از اين ابالغ محروم 

فر از اعضاي نوجوان تيمي به عنوان يار كمكي جهت شركت در 

هاي استاني و يا المللي مورد تأييد فدراسيون و با مسابقات كشوري در اختيار تيم

روز قبل از تاريخ اعزام با ارائه درخواست كتبي نسبت به 

زمان برگزاري ديدارهاي معوقه بعد از انجام ديدارهاي هفته رسمي ليگ مي

در صورتي كه باشگاه به دليل شركت در تورنمنت هاي مورد تاييد فدراسيون تقاضاي تعويق 

هاي هاي بازيهزينه

ها تابع تصميمات سازمان ليگ 

باشد.ها درخصوص تغيير زمان و مكان مسابقات مجاز نمي

روز قبل از اعزام مجاز به درخواست 

بايست در مسابقات 

نام بازيكنان را برابر بخشنامه ارسالي سازمان 

ين شده به سازمان ليگ تحويل نمايند. بازيكنان و كادر فني كه مداركشان ناقص 

روز قبل از اعزام به مسابقات ملي (المپيك، جهاني و آسيايي) 

.  

روز قبل از اعزام به مسابقات ملي (المپيك، جهاني و 

ل و كليه بانوان را به صورت 

نفر در رده سني نوجوانان  3نفر از اعضاي تيمي در رده سني جوانان و بزرگساالن و 

به اردوي تيم ملي دعوت و يا جهت شركت در مسابقات رسمي آسيايي و جهاني به عضويت تيم ملي 

توانند حداقل تا اسيون اجازه حضور آنها در مسابقات را ندهد، باشگاهها مي

  تاريخ مسابقات با ارائه درخواست كتبي نسبت به تعويق مسابقات خود اقدام نمايند.

روز قبل از برگزاري مسابقات ليگ، اسامي بازيكناني كه 

) چنانچه تست دوپينگ بازيكن توسط ستاد مبارزه با دوپينگ مثبت اعالم شود و به 

فدراسيون ابالغ گردد، بازيكن مذكور از حضور در كليه مسابقات پس از اين ابالغ محروم 

فر از اعضاي نوجوان تيمي به عنوان يار كمكي جهت شركت در 

المللي مورد تأييد فدراسيون و با مسابقات كشوري در اختيار تيم

روز قبل از تاريخ اعزام با ارائه درخواست كتبي نسبت به 

زمان برگزاري ديدارهاي معوقه بعد از انجام ديدارهاي هفته رسمي ليگ مي

در صورتي كه باشگاه به دليل شركت در تورنمنت هاي مورد تاييد فدراسيون تقاضاي تعويق 

هزينهمسابقات خود را نمايد و مورد تأييد فدراسيون قرار گيرد، موظف است كليه 

ها تابع تصميمات سازمان ليگ درخصوص زمان و مكان بازيهاي عقب افتاده، باشگاه

ها درخصوص تغيير زمان و مكان مسابقات مجاز نمي

روز قبل از اعزام مجاز به درخواست 

بايست در مسابقات روز بعد از بازگشت مي

نام بازيكنان را برابر بخشنامه ارسالي سازمان 

ين شده به سازمان ليگ تحويل نمايند. بازيكنان و كادر فني كه مداركشان ناقص 

روز قبل از اعزام به مسابقات ملي (المپيك، جهاني و آسيايي) 

.ندهندقبل از ساير مسابقات در ارنج خود قرار 

روز قبل از اعزام به مسابقات ملي (المپيك، جهاني و 

  آسيايي)، از حضور بازيكن در تركيب تيم هاي خود ممانعت به عمل آورد.

ل و كليه بانوان را به صورت سا 18باشگاه موظف است فرم رضايتنامه تنظيمي براي بازيكنان زير 

 

نفر از اعضاي تيمي در رده سني جوانان و بزرگساالن و 

به اردوي تيم ملي دعوت و يا جهت شركت در مسابقات رسمي آسيايي و جهاني به عضويت تيم ملي 

اسيون اجازه حضور آنها در مسابقات را ندهد، باشگاهها مي

تاريخ مسابقات با ارائه درخواست كتبي نسبت به تعويق مسابقات خود اقدام نمايند.

روز قبل از برگزاري مسابقات ليگ، اسامي بازيكناني كه 

  ها ابالغ نمايد.

) چنانچه تست دوپينگ بازيكن توسط ستاد مبارزه با دوپينگ مثبت اعالم شود و به 

فدراسيون ابالغ گردد، بازيكن مذكور از حضور در كليه مسابقات پس از اين ابالغ محروم 

فر از اعضاي نوجوان تيمي به عنوان يار كمكي جهت شركت در 

المللي مورد تأييد فدراسيون و با مسابقات كشوري در اختيار تيم

روز قبل از تاريخ اعزام با ارائه درخواست كتبي نسبت به 

زمان برگزاري ديدارهاي معوقه بعد از انجام ديدارهاي هفته رسمي ليگ مي

در صورتي كه باشگاه به دليل شركت در تورنمنت هاي مورد تاييد فدراسيون تقاضاي تعويق 

مسابقات خود را نمايد و مورد تأييد فدراسيون قرار گيرد، موظف است كليه 

درخصوص زمان و مكان بازيهاي عقب افتاده، باشگاه

ها درخصوص تغيير زمان و مكان مسابقات مجاز نمي

روز قبل از اعزام مجاز به درخواست  4شوند 

روز بعد از بازگشت مي

نام بازيكنان را برابر بخشنامه ارسالي سازمان ها موظفند كليه مدارك مورد نياز جهت ثبت

ين شده به سازمان ليگ تحويل نمايند. بازيكنان و كادر فني كه مداركشان ناقص 

  

روز قبل از اعزام به مسابقات ملي (المپيك، جهاني و آسيايي) 

قبل از ساير مسابقات در ارنج خود قرار 

روز قبل از اعزام به مسابقات ملي (المپيك، جهاني و 

آسيايي)، از حضور بازيكن در تركيب تيم هاي خود ممانعت به عمل آورد.

باشگاه موظف است فرم رضايتنامه تنظيمي براي بازيكنان زير 
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نفر از اعضاي تيمي در رده سني جوانان و بزرگساالن و 

به اردوي تيم ملي دعوت و يا جهت شركت در مسابقات رسمي آسيايي و جهاني به عضويت تيم ملي 

اسيون اجازه حضور آنها در مسابقات را ندهد، باشگاهها مي

تاريخ مسابقات با ارائه درخواست كتبي نسبت به تعويق مسابقات خود اقدام نمايند.

روز قبل از برگزاري مسابقات ليگ، اسامي بازيكناني كه  

ها ابالغ نمايد.مسابقات را ندارند، به باشگاه

) چنانچه تست دوپينگ بازيكن توسط ستاد مبارزه با دوپينگ مثبت اعالم شود و به 

فدراسيون ابالغ گردد، بازيكن مذكور از حضور در كليه مسابقات پس از اين ابالغ محروم 

فر از اعضاي نوجوان تيمي به عنوان يار كمكي جهت شركت در 

المللي مورد تأييد فدراسيون و با مسابقات كشوري در اختيار تيم

روز قبل از تاريخ اعزام با ارائه درخواست كتبي نسبت به  10باشگاهي قرار گيرند، باشگاه موظف است تا 

زمان برگزاري ديدارهاي معوقه بعد از انجام ديدارهاي هفته رسمي ليگ مي

در صورتي كه باشگاه به دليل شركت در تورنمنت هاي مورد تاييد فدراسيون تقاضاي تعويق 

مسابقات خود را نمايد و مورد تأييد فدراسيون قرار گيرد، موظف است كليه 

درخصوص زمان و مكان بازيهاي عقب افتاده، باشگاه

ها درخصوص تغيير زمان و مكان مسابقات مجاز نمي

شوند هايي كه به تورنمنت اعزام مي

روز بعد از بازگشت مي 4معوقه نمودن ديدارهاي خود نيستند. همچنين 

ها موظفند كليه مدارك مورد نياز جهت ثبت

ين شده به سازمان ليگ تحويل نمايند. بازيكنان و كادر فني كه مداركشان ناقص 

  توانند تيم خود را در مسابقات همراهي نمايند.

روز قبل از اعزام به مسابقات ملي (المپيك، جهاني و آسيايي) 

قبل از ساير مسابقات در ارنج خود قرار 

روز قبل از اعزام به مسابقات ملي (المپيك، جهاني و 

آسيايي)، از حضور بازيكن در تركيب تيم هاي خود ممانعت به عمل آورد.

باشگاه موظف است فرم رضايتنامه تنظيمي براي بازيكنان زير 

نفر از اعضاي تيمي در رده سني جوانان و بزرگساالن و 

به اردوي تيم ملي دعوت و يا جهت شركت در مسابقات رسمي آسيايي و جهاني به عضويت تيم ملي 

اسيون اجازه حضور آنها در مسابقات را ندهد، باشگاهها مي

تاريخ مسابقات با ارائه درخواست كتبي نسبت به تعويق مسابقات خود اقدام نمايند.

 15فدراسيون موظف است 

مسابقات را ندارند، به باشگاه

) چنانچه تست دوپينگ بازيكن توسط ستاد مبارزه با دوپينگ مثبت اعالم شود و به 

فدراسيون ابالغ گردد، بازيكن مذكور از حضور در كليه مسابقات پس از اين ابالغ محروم 

فر از اعضاي نوجوان تيمي به عنوان يار كمكي جهت شركت در ن 3نفر از اعضاي بزرگسال و 

المللي مورد تأييد فدراسيون و با مسابقات كشوري در اختيار تيم

باشگاهي قرار گيرند، باشگاه موظف است تا 

  ود اقدام نمايد.

زمان برگزاري ديدارهاي معوقه بعد از انجام ديدارهاي هفته رسمي ليگ مي

در صورتي كه باشگاه به دليل شركت در تورنمنت هاي مورد تاييد فدراسيون تقاضاي تعويق 

مسابقات خود را نمايد و مورد تأييد فدراسيون قرار گيرد، موظف است كليه 

درخصوص زمان و مكان بازيهاي عقب افتاده، باشگاه

ها درخصوص تغيير زمان و مكان مسابقات مجاز نميباشند و توافق فيمابين باشگاه

هايي كه به تورنمنت اعزام مي

معوقه نمودن ديدارهاي خود نيستند. همچنين 

ها موظفند كليه مدارك مورد نياز جهت ثبت

ين شده به سازمان ليگ تحويل نمايند. بازيكنان و كادر فني كه مداركشان ناقص 

توانند تيم خود را در مسابقات همراهي نمايند.

روز قبل از اعزام به مسابقات ملي (المپيك، جهاني و آسيايي)  15ها موظفند بازيكنان را 

قبل از ساير مسابقات در ارنج خود قرار روز  4اعالم شده از سوي فدراسيون و 

روز قبل از اعزام به مسابقات ملي (المپيك، جهاني و  15) فدراسيون مي تواند 

آسيايي)، از حضور بازيكن در تركيب تيم هاي خود ممانعت به عمل آورد.

باشگاه موظف است فرم رضايتنامه تنظيمي براي بازيكنان زير 

نفر از اعضاي تيمي در رده سني جوانان و بزرگساالن و  2در صورتي كه 

به اردوي تيم ملي دعوت و يا جهت شركت در مسابقات رسمي آسيايي و جهاني به عضويت تيم ملي 

اسيون اجازه حضور آنها در مسابقات را ندهد، باشگاهها مي

تاريخ مسابقات با ارائه درخواست كتبي نسبت به تعويق مسابقات خود اقدام نمايند.

فدراسيون موظف است 

مسابقات را ندارند، به باشگاهاجازه شركت در 

) چنانچه تست دوپينگ بازيكن توسط ستاد مبارزه با دوپينگ مثبت اعالم شود و به 

فدراسيون ابالغ گردد، بازيكن مذكور از حضور در كليه مسابقات پس از اين ابالغ محروم 

نفر از اعضاي بزرگسال و 

المللي مورد تأييد فدراسيون و با مسابقات كشوري در اختيار تيمهاي بين

باشگاهي قرار گيرند، باشگاه موظف است تا 

ود اقدام نمايد.تعويق مسابقات خ

زمان برگزاري ديدارهاي معوقه بعد از انجام ديدارهاي هفته رسمي ليگ مي

در صورتي كه باشگاه به دليل شركت در تورنمنت هاي مورد تاييد فدراسيون تقاضاي تعويق 

مسابقات خود را نمايد و مورد تأييد فدراسيون قرار گيرد، موظف است كليه 

  پرداخت نمايد.

درخصوص زمان و مكان بازيهاي عقب افتاده، باشگاه

باشند و توافق فيمابين باشگاه

هايي كه به تورنمنت اعزام ميتيم

معوقه نمودن ديدارهاي خود نيستند. همچنين 

  حضور بهم رسانند.

ها موظفند كليه مدارك مورد نياز جهت ثبت

ين شده به سازمان ليگ تحويل نمايند. بازيكنان و كادر فني كه مداركشان ناقص ليگ تهيه و در زمان تعي

توانند تيم خود را در مسابقات همراهي نمايند.

ها موظفند بازيكنان را 

اعالم شده از سوي فدراسيون و 

) فدراسيون مي تواند 

آسيايي)، از حضور بازيكن در تركيب تيم هاي خود ممانعت به عمل آورد.

باشگاه موظف است فرم رضايتنامه تنظيمي براي بازيكنان زير 

  محضري ارائه نمايد.

در صورتي كه  -11-

به اردوي تيم ملي دعوت و يا جهت شركت در مسابقات رسمي آسيايي و جهاني به عضويت تيم ملي 

اسيون اجازه حضور آنها در مسابقات را ندهد، باشگاهها ميدرآيند و فدر

تاريخ مسابقات با ارائه درخواست كتبي نسبت به تعويق مسابقات خود اقدام نمايند.

فدراسيون موظف است  )30تبصره 

اجازه شركت در 

) چنانچه تست دوپينگ بازيكن توسط ستاد مبارزه با دوپينگ مثبت اعالم شود و به 31تبصره 

فدراسيون ابالغ گردد، بازيكن مذكور از حضور در كليه مسابقات پس از اين ابالغ محروم 

  خواهد شد.

نفر از اعضاي بزرگسال و  2اگر  -12-

هاي بينتورنمنت

باشگاهي قرار گيرند، باشگاه موظف است تا 

تعويق مسابقات خ

زمان برگزاري ديدارهاي معوقه بعد از انجام ديدارهاي هفته رسمي ليگ مي )32تبصره 

در صورتي كه باشگاه به دليل شركت در تورنمنت هاي مورد تاييد فدراسيون تقاضاي تعويق  -13-

مسابقات خود را نمايد و مورد تأييد فدراسيون قرار گيرد، موظف است كليه 

پرداخت نمايد. افتاده را

درخصوص زمان و مكان بازيهاي عقب افتاده، باشگاه )33تبصره 

باشند و توافق فيمابين باشگاهمي

تيم )34تبصره 

معوقه نمودن ديدارهاي خود نيستند. همچنين 

حضور بهم رسانند.

ها موظفند كليه مدارك مورد نياز جهت ثبتباشگاه -14-

ليگ تهيه و در زمان تعي

توانند تيم خود را در مسابقات همراهي نمايند.باشد، نمي

ها موظفند بازيكنان را باشگاه -15-

اعالم شده از سوي فدراسيون و 

) فدراسيون مي تواند 35تبصره 

آسيايي)، از حضور بازيكن در تركيب تيم هاي خود ممانعت به عمل آورد.

باشگاه موظف است فرم رضايتنامه تنظيمي براي بازيكنان زير  -16-

محضري ارائه نمايد.

- 15-

به اردوي تيم ملي دعوت و يا جهت شركت در مسابقات رسمي آسيايي و جهاني به عضويت تيم ملي 

درآيند و فدر

تاريخ مسابقات با ارائه درخواست كتبي نسبت به تعويق مسابقات خود اقدام نمايند.

تبصره  -

اجازه شركت در 

تبصره  -

فدراسيون ابالغ گردد، بازيكن مذكور از حضور در كليه مسابقات پس از اين ابالغ محروم 

خواهد شد.

- 15-

تورنمنت

باشگاهي قرار گيرند، باشگاه موظف است تا 

تعويق مسابقات خ

تبصره  -

- 15-

مسابقات خود را نمايد و مورد تأييد فدراسيون قرار گيرد، موظف است كليه 

افتاده را

تبصره  -

مي

تبصره  -

معوقه نمودن ديدارهاي خود نيستند. همچنين 

حضور بهم رسانند.

- 15-

ليگ تهيه و در زمان تعي

باشد، نمي

- 15-

اعالم شده از سوي فدراسيون و 

تبصره  -

آسيايي)، از حضور بازيكن در تركيب تيم هاي خود ممانعت به عمل آورد.

- 15-

محضري ارائه نمايد.



 

 

ها موظفند رضايتنامه هيئت تكواندو را براي بازيكناني كه براي اولين بار در باشگاه يا هيئتي 

نمايند دريافت و به همراه ساير مدارك به سازمان ليگ ارائه 

نمايند، ها موظفند رضايتنامه مربي اوليه بازيكناني را كه براي اولين بار قرارداد امضاء مي

در بانك اطالعات فدراسيون، ورزشكار به 

نام به عهده سرپرست تيم 

تواند متناسب با تخلف انجام 

موظفند نماينده فرهنگي خود را جهت ارائه عملكرد فرهنگي به سازمان ليگ فدراسيون 

باشگاه موظف است محل مناسب و وسايل ورزشي استاندارد جهت تمرينات منظم بازيكنان را 

دهد و در صورت بروز حادثه در 

هاي درماني را تأمين 

 13ماده  23

قد قرارداد بيمه عمر با ورزشكاران و اعضاي تيم و مسئولين باشگاه برابر 

داخلي خود را جهت بررسي و عدم مغايرت 

سابقات در اختيار سازمان ليگ 

طرف قرارداد از زمان اعزام و در مسير رفت و برگشت و در طول انجام مسابقات و تمرينات و 

ديدگي با رعايت مقررات جاري 

  

باتوجه به توافق با ورزشكار باشگاه موظف است نسبت به تهيه و تأمين محل اقامت، پذيرايي، اياب 

مسابقات تا پايان ليگ در كليه مسابقات خود شركت نمايند و 

چنانچه برابر برنامه اعالم شده در يك هفته از ليگ بدون داليل قانوني و موجه غيبت نمايند، مشمول 

ها موظفند رضايتنامه هيئت تكواندو را براي بازيكناني كه براي اولين بار در باشگاه يا هيئتي 

نمايند دريافت و به همراه ساير مدارك به سازمان ليگ ارائه 

ها موظفند رضايتنامه مربي اوليه بازيكناني را كه براي اولين بار قرارداد امضاء مي

در بانك اطالعات فدراسيون، ورزشكار به 

نام به عهده سرپرست تيم 

تواند متناسب با تخلف انجام 

موظفند نماينده فرهنگي خود را جهت ارائه عملكرد فرهنگي به سازمان ليگ فدراسيون 

باشگاه موظف است محل مناسب و وسايل ورزشي استاندارد جهت تمرينات منظم بازيكنان را 

دهد و در صورت بروز حادثه در 

هاي درماني را تأمين مسابقات، تمرينات و سفرهاي ورزشي كه از سوي باشگاه ها ابالغ گرديده است، كليه هزينه

23باشگاه ها موظف هستند به منظور تامين خسارت هاي ناشي از حوادث نامبرده در بند 

قد قرارداد بيمه عمر با ورزشكاران و اعضاي تيم و مسئولين باشگاه برابر 

داخلي خود را جهت بررسي و عدم مغايرت 

سابقات در اختيار سازمان ليگ 

طرف قرارداد از زمان اعزام و در مسير رفت و برگشت و در طول انجام مسابقات و تمرينات و 

ديدگي با رعايت مقررات جاري 

  حقوق قانوني ناشي از قرارداد برخوردار خواهد بود.

باتوجه به توافق با ورزشكار باشگاه موظف است نسبت به تهيه و تأمين محل اقامت، پذيرايي، اياب 

  و ذهاب طرف قرارداد در طول مدت تمرينات، مسابقات و اردوهاي ورزشي اقدام نمايد.

مسابقات تا پايان ليگ در كليه مسابقات خود شركت نمايند و 

چنانچه برابر برنامه اعالم شده در يك هفته از ليگ بدون داليل قانوني و موجه غيبت نمايند، مشمول 

ها موظفند رضايتنامه هيئت تكواندو را براي بازيكناني كه براي اولين بار در باشگاه يا هيئتي 

نمايند دريافت و به همراه ساير مدارك به سازمان ليگ ارائه 

ها موظفند رضايتنامه مربي اوليه بازيكناني را كه براي اولين بار قرارداد امضاء مي

  دريافت و به همراه ساير مدارك اعالم شده به سازمان ليگ ارائه نمايند.

در بانك اطالعات فدراسيون، ورزشكار به 

نام به عهده سرپرست تيم هاي ثبتمسئوليت صحت مدارك ارائه شده و اظهارات درج شده در فرم

تواند متناسب با تخلف انجام باشد و سازمان ليگ در هر زمان و به هر شكل كه به نقص آنها پي ببرد مي

موظفند نماينده فرهنگي خود را جهت ارائه عملكرد فرهنگي به سازمان ليگ فدراسيون 

باشگاه موظف است محل مناسب و وسايل ورزشي استاندارد جهت تمرينات منظم بازيكنان را 

دهد و در صورت بروز حادثه در باشگاه موظف است كليه اعضاي تيم را تحت پوشش بيمه ورزشي قرار 

مسابقات، تمرينات و سفرهاي ورزشي كه از سوي باشگاه ها ابالغ گرديده است، كليه هزينه

باشگاه ها موظف هستند به منظور تامين خسارت هاي ناشي از حوادث نامبرده در بند 

قد قرارداد بيمه عمر با ورزشكاران و اعضاي تيم و مسئولين باشگاه برابر 

داخلي خود را جهت بررسي و عدم مغايرت 

سابقات در اختيار سازمان ليگ پيش از شروع م

طرف قرارداد از زمان اعزام و در مسير رفت و برگشت و در طول انجام مسابقات و تمرينات و 

ديدگي با رعايت مقررات جاري هاي مربوط به مسابقات در صورت بروز هر نوع حادثه و آسيب

حقوق قانوني ناشي از قرارداد برخوردار خواهد بود.

باتوجه به توافق با ورزشكار باشگاه موظف است نسبت به تهيه و تأمين محل اقامت، پذيرايي، اياب 

و ذهاب طرف قرارداد در طول مدت تمرينات، مسابقات و اردوهاي ورزشي اقدام نمايد.

مسابقات تا پايان ليگ در كليه مسابقات خود شركت نمايند و 

چنانچه برابر برنامه اعالم شده در يك هفته از ليگ بدون داليل قانوني و موجه غيبت نمايند، مشمول 

 

ها موظفند رضايتنامه هيئت تكواندو را براي بازيكناني كه براي اولين بار در باشگاه يا هيئتي 

نمايند دريافت و به همراه ساير مدارك به سازمان ليگ ارائه 

ها موظفند رضايتنامه مربي اوليه بازيكناني را كه براي اولين بار قرارداد امضاء مي

دريافت و به همراه ساير مدارك اعالم شده به سازمان ليگ ارائه نمايند.

در بانك اطالعات فدراسيون، ورزشكار به شود كه 

مسئوليت صحت مدارك ارائه شده و اظهارات درج شده در فرم

باشد و سازمان ليگ در هر زمان و به هر شكل كه به نقص آنها پي ببرد مي

موظفند نماينده فرهنگي خود را جهت ارائه عملكرد فرهنگي به سازمان ليگ فدراسيون 

باشگاه موظف است محل مناسب و وسايل ورزشي استاندارد جهت تمرينات منظم بازيكنان را 

باشگاه موظف است كليه اعضاي تيم را تحت پوشش بيمه ورزشي قرار 

مسابقات، تمرينات و سفرهاي ورزشي كه از سوي باشگاه ها ابالغ گرديده است، كليه هزينه

باشگاه ها موظف هستند به منظور تامين خسارت هاي ناشي از حوادث نامبرده در بند 

قد قرارداد بيمه عمر با ورزشكاران و اعضاي تيم و مسئولين باشگاه برابر 

داخلي خود را جهت بررسي و عدم مغايرت  دستورالعمل اجرايي

پيش از شروع م  ليگ و قوانين فدراسيون،

طرف قرارداد از زمان اعزام و در مسير رفت و برگشت و در طول انجام مسابقات و تمرينات و 

هاي مربوط به مسابقات در صورت بروز هر نوع حادثه و آسيب

حقوق قانوني ناشي از قرارداد برخوردار خواهد بود.

باتوجه به توافق با ورزشكار باشگاه موظف است نسبت به تهيه و تأمين محل اقامت، پذيرايي، اياب 

و ذهاب طرف قرارداد در طول مدت تمرينات، مسابقات و اردوهاي ورزشي اقدام نمايد.

مسابقات تا پايان ليگ در كليه مسابقات خود شركت نمايند و 

چنانچه برابر برنامه اعالم شده در يك هفته از ليگ بدون داليل قانوني و موجه غيبت نمايند، مشمول 
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ها موظفند رضايتنامه هيئت تكواندو را براي بازيكناني كه براي اولين بار در باشگاه يا هيئتي 

نمايند دريافت و به همراه ساير مدارك به سازمان ليگ ارائه غير از هيئت تكواندو استان خود شركت مي

ها موظفند رضايتنامه مربي اوليه بازيكناني را كه براي اولين بار قرارداد امضاء مي

دريافت و به همراه ساير مدارك اعالم شده به سازمان ليگ ارائه نمايند.

شود كه مربي اوليه به مربي اطالق مي

مسئوليت صحت مدارك ارائه شده و اظهارات درج شده در فرم

باشد و سازمان ليگ در هر زمان و به هر شكل كه به نقص آنها پي ببرد مي

  

موظفند نماينده فرهنگي خود را جهت ارائه عملكرد فرهنگي به سازمان ليگ فدراسيون 

باشگاه موظف است محل مناسب و وسايل ورزشي استاندارد جهت تمرينات منظم بازيكنان را 

باشگاه موظف است كليه اعضاي تيم را تحت پوشش بيمه ورزشي قرار 

مسابقات، تمرينات و سفرهاي ورزشي كه از سوي باشگاه ها ابالغ گرديده است، كليه هزينه

باشگاه ها موظف هستند به منظور تامين خسارت هاي ناشي از حوادث نامبرده در بند 

قد قرارداد بيمه عمر با ورزشكاران و اعضاي تيم و مسئولين باشگاه برابر 

دستورالعمل اجرايي

ليگ و قوانين فدراسيون،

طرف قرارداد از زمان اعزام و در مسير رفت و برگشت و در طول انجام مسابقات و تمرينات و 

هاي مربوط به مسابقات در صورت بروز هر نوع حادثه و آسيب

حقوق قانوني ناشي از قرارداد برخوردار خواهد بود. فدراسيون و دستورات مسئولين تيم از تمامي

باتوجه به توافق با ورزشكار باشگاه موظف است نسبت به تهيه و تأمين محل اقامت، پذيرايي، اياب 

و ذهاب طرف قرارداد در طول مدت تمرينات، مسابقات و اردوهاي ورزشي اقدام نمايد.

مسابقات تا پايان ليگ در كليه مسابقات خود شركت نمايند و 

چنانچه برابر برنامه اعالم شده در يك هفته از ليگ بدون داليل قانوني و موجه غيبت نمايند، مشمول 

ها موظفند رضايتنامه هيئت تكواندو را براي بازيكناني كه براي اولين بار در باشگاه يا هيئتي 

غير از هيئت تكواندو استان خود شركت مي

ها موظفند رضايتنامه مربي اوليه بازيكناني را كه براي اولين بار قرارداد امضاء مي

دريافت و به همراه ساير مدارك اعالم شده به سازمان ليگ ارائه نمايند.

مربي اوليه به مربي اطالق مي

مسئوليت صحت مدارك ارائه شده و اظهارات درج شده در فرم

باشد و سازمان ليگ در هر زمان و به هر شكل كه به نقص آنها پي ببرد مي

شده و وفق مقررات با متخلف برخورد نمايد.

موظفند نماينده فرهنگي خود را جهت ارائه عملكرد فرهنگي به سازمان ليگ فدراسيون 

باشگاه موظف است محل مناسب و وسايل ورزشي استاندارد جهت تمرينات منظم بازيكنان را 

باشگاه موظف است كليه اعضاي تيم را تحت پوشش بيمه ورزشي قرار 

مسابقات، تمرينات و سفرهاي ورزشي كه از سوي باشگاه ها ابالغ گرديده است، كليه هزينه

باشگاه ها موظف هستند به منظور تامين خسارت هاي ناشي از حوادث نامبرده در بند 

قد قرارداد بيمه عمر با ورزشكاران و اعضاي تيم و مسئولين باشگاه برابر نسبت به ع

  توافقات انجام شده، اقدام نمايند.

دستورالعمل اجراييها موظفند يك نسخه از 

ليگ و قوانين فدراسيون، دستورالعمل اجرايي

طرف قرارداد از زمان اعزام و در مسير رفت و برگشت و در طول انجام مسابقات و تمرينات و 

هاي مربوط به مسابقات در صورت بروز هر نوع حادثه و آسيب

فدراسيون و دستورات مسئولين تيم از تمامي

باتوجه به توافق با ورزشكار باشگاه موظف است نسبت به تهيه و تأمين محل اقامت، پذيرايي، اياب 

و ذهاب طرف قرارداد در طول مدت تمرينات، مسابقات و اردوهاي ورزشي اقدام نمايد.

مسابقات تا پايان ليگ در كليه مسابقات خود شركت نمايند و ها موظفند پس از شروع 

چنانچه برابر برنامه اعالم شده در يك هفته از ليگ بدون داليل قانوني و موجه غيبت نمايند، مشمول 

ها موظفند رضايتنامه هيئت تكواندو را براي بازيكناني كه براي اولين بار در باشگاه يا هيئتي 

غير از هيئت تكواندو استان خود شركت مي

ها موظفند رضايتنامه مربي اوليه بازيكناني را كه براي اولين بار قرارداد امضاء مي

دريافت و به همراه ساير مدارك اعالم شده به سازمان ليگ ارائه نمايند.

مربي اوليه به مربي اطالق مي

  .ده است

مسئوليت صحت مدارك ارائه شده و اظهارات درج شده در فرم

باشد و سازمان ليگ در هر زمان و به هر شكل كه به نقص آنها پي ببرد مي

شده و وفق مقررات با متخلف برخورد نمايد.

موظفند نماينده فرهنگي خود را جهت ارائه عملكرد فرهنگي به سازمان ليگ فدراسيون ها 

باشگاه موظف است محل مناسب و وسايل ورزشي استاندارد جهت تمرينات منظم بازيكنان را 

باشگاه موظف است كليه اعضاي تيم را تحت پوشش بيمه ورزشي قرار 

مسابقات، تمرينات و سفرهاي ورزشي كه از سوي باشگاه ها ابالغ گرديده است، كليه هزينه

باشگاه ها موظف هستند به منظور تامين خسارت هاي ناشي از حوادث نامبرده در بند 

نسبت به ع دستورالعمل اجرايي

توافقات انجام شده، اقدام نمايند.

ها موظفند يك نسخه از 

دستورالعمل اجرايي

طرف قرارداد از زمان اعزام و در مسير رفت و برگشت و در طول انجام مسابقات و تمرينات و 

هاي مربوط به مسابقات در صورت بروز هر نوع حادثه و آسيب

فدراسيون و دستورات مسئولين تيم از تمامي

باتوجه به توافق با ورزشكار باشگاه موظف است نسبت به تهيه و تأمين محل اقامت، پذيرايي، اياب 

و ذهاب طرف قرارداد در طول مدت تمرينات، مسابقات و اردوهاي ورزشي اقدام نمايد.

ها موظفند پس از شروع 

چنانچه برابر برنامه اعالم شده در يك هفته از ليگ بدون داليل قانوني و موجه غيبت نمايند، مشمول 

ها موظفند رضايتنامه هيئت تكواندو را براي بازيكناني كه براي اولين بار در باشگاه يا هيئتي باشگاه -17-

غير از هيئت تكواندو استان خود شركت مي

  نمايند.

ها موظفند رضايتنامه مربي اوليه بازيكناني را كه براي اولين بار قرارداد امضاء ميباشگاه -18-

دريافت و به همراه ساير مدارك اعالم شده به سازمان ليگ ارائه نمايند.

مربي اوليه به مربي اطالق مي) 36تبصره 

ده استنام وي ثبت ش

مسئوليت صحت مدارك ارائه شده و اظهارات درج شده در فرم -19-

باشد و سازمان ليگ در هر زمان و به هر شكل كه به نقص آنها پي ببرد مي

شده و وفق مقررات با متخلف برخورد نمايد.

ها باشگاه -20-

  معرفي نمايند.

باشگاه موظف است محل مناسب و وسايل ورزشي استاندارد جهت تمرينات منظم بازيكنان را  -21-

  تأمين نمايد.

باشگاه موظف است كليه اعضاي تيم را تحت پوشش بيمه ورزشي قرار  -22

مسابقات، تمرينات و سفرهاي ورزشي كه از سوي باشگاه ها ابالغ گرديده است، كليه هزينه

  نمايد.

باشگاه ها موظف هستند به منظور تامين خسارت هاي ناشي از حوادث نامبرده در بند  -23

دستورالعمل اجرايي

توافقات انجام شده، اقدام نمايند.

ها موظفند يك نسخه از باشگاه -24-

دستورالعمل اجراييمفاد آن با 

  قرار دهند.

طرف قرارداد از زمان اعزام و در مسير رفت و برگشت و در طول انجام مسابقات و تمرينات و  -25-

هاي مربوط به مسابقات در صورت بروز هر نوع حادثه و آسيبمسافرت

فدراسيون و دستورات مسئولين تيم از تمامي

باتوجه به توافق با ورزشكار باشگاه موظف است نسبت به تهيه و تأمين محل اقامت، پذيرايي، اياب  -26-

و ذهاب طرف قرارداد در طول مدت تمرينات، مسابقات و اردوهاي ورزشي اقدام نمايد.

ها موظفند پس از شروع باشگاه -27-

چنانچه برابر برنامه اعالم شده در يك هفته از ليگ بدون داليل قانوني و موجه غيبت نمايند، مشمول 

- 15-

غير از هيئت تكواندو استان خود شركت مي

نمايند.

- 15-

دريافت و به همراه ساير مدارك اعالم شده به سازمان ليگ ارائه نمايند.

تبصره  -

نام وي ثبت ش

- 15-

باشد و سازمان ليگ در هر زمان و به هر شكل كه به نقص آنها پي ببرد ميمي

شده و وفق مقررات با متخلف برخورد نمايد.

- 15-

معرفي نمايند.

- 15-

تأمين نمايد.

- 15-22

مسابقات، تمرينات و سفرهاي ورزشي كه از سوي باشگاه ها ابالغ گرديده است، كليه هزينه

نمايد.

- 15-23

دستورالعمل اجرايي

توافقات انجام شده، اقدام نمايند.

- 15-

مفاد آن با 

قرار دهند.

- 15-

مسافرت

فدراسيون و دستورات مسئولين تيم از تمامي

- 15-

و ذهاب طرف قرارداد در طول مدت تمرينات، مسابقات و اردوهاي ورزشي اقدام نمايد.

- 15-

چنانچه برابر برنامه اعالم شده در يك هفته از ليگ بدون داليل قانوني و موجه غيبت نمايند، مشمول 



 

 

جريمه نقدي به ميزان خسارت وارده به ليگ و تيم هاي مقابل خواهند شد. ضمناً در صورتي كه نتايج 

يم در جدول نتايج تأثيرگذار باشد، در صورت تأييد كميته قضايي و سازمان ليگ 

 غيرمتوالي

  غيبت نمايد، از ادامه مسابقات محروم و امتيازات باشگاه مذكور در جدول به شرح ذيل محاسبه خواهد شد.

مسابقه حاضر نگردد، كليه امتيازات و بردهاي انفرادي 

مسابقه حاضر نگردد، امتيازات دور رفت به قوت 

ها خود باقي و كليه امتيازات و بردهاي انفرادي كسب شده در دور برگشت از جدول حذف و براي كليه تيم

مسابقه حاضر نگردد، كليه امتيازات مربوط به آن تيم و 

براي تيم  

  كشي شده برد انفرادي تيمي، تعلق خواهد گرفت.

% قرارداد بازيكنان و كادر 

فني خود را پرداخت نمايد و اگر در نيم فصل از ادامه مسابقات انصراف داد، كل مبلغ قرارداد را بايد 

هاي تشويقي، تبليغي، معنوي و ... براي كادر فني و بازيكنان خود را به 

هاي ليگ ايجاد نشود. بديهي است درخواست تعويق و 

توانند قبل از شروع فصل و بازگشايي سامانه بانك اطالعات ضمن حضور در سازمان 

ليگ با بازيكن قرارداد داخلي امضاء نموده و به تأييد سازمان ليگ برسانند. در صورتي كه قرارداد به تائيد 

باشند و بعد از ثبت در 

باشد. در صورتيكه قبل از ثبت قرارداد يكي از طرفين 

  % از مبلغ توافق شده را پرداخت نمايد.

ها موظفند بر فعاليت هاي بازيكنان طرف قرارداد خود نظارت كامل داشته و از پيوستن 

بازيكنان خود به تيم ها و يا باشگاه هاي خارجي جداً جلوگيري نمايند، باشگاه ها موظفند در اين خصوص 

ز تعهد مذبور، باشگاه 

جريمه نقدي به ميزان خسارت وارده به ليگ و تيم هاي مقابل خواهند شد. ضمناً در صورتي كه نتايج 

يم در جدول نتايج تأثيرگذار باشد، در صورت تأييد كميته قضايي و سازمان ليگ 

غيرمتواليمسابقه  5مسابقه متوالي و در طول ليگ در 

غيبت نمايد، از ادامه مسابقات محروم و امتيازات باشگاه مذكور در جدول به شرح ذيل محاسبه خواهد شد.

مسابقه حاضر نگردد، كليه امتيازات و بردهاي انفرادي 

  گردد.ن محاسبه مي

مسابقه حاضر نگردد، امتيازات دور رفت به قوت 

خود باقي و كليه امتيازات و بردهاي انفرادي كسب شده در دور برگشت از جدول حذف و براي كليه تيم

مسابقه حاضر نگردد، كليه امتيازات مربوط به آن تيم و 
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كشي شده برد انفرادي تيمي، تعلق خواهد گرفت.

% قرارداد بازيكنان و كادر 

فني خود را پرداخت نمايد و اگر در نيم فصل از ادامه مسابقات انصراف داد، كل مبلغ قرارداد را بايد 

هاي تشويقي، تبليغي، معنوي و ... براي كادر فني و بازيكنان خود را به 

هاي ليگ ايجاد نشود. بديهي است درخواست تعويق و 

توانند قبل از شروع فصل و بازگشايي سامانه بانك اطالعات ضمن حضور در سازمان 

ليگ با بازيكن قرارداد داخلي امضاء نموده و به تأييد سازمان ليگ برسانند. در صورتي كه قرارداد به تائيد 

باشند و بعد از ثبت در 

باشد. در صورتيكه قبل از ثبت قرارداد يكي از طرفين 

% از مبلغ توافق شده را پرداخت نمايد.

ها موظفند بر فعاليت هاي بازيكنان طرف قرارداد خود نظارت كامل داشته و از پيوستن 

بازيكنان خود به تيم ها و يا باشگاه هاي خارجي جداً جلوگيري نمايند، باشگاه ها موظفند در اين خصوص 

ز تعهد مذبور، باشگاه بازيكنان خود را نيز به روشني توجيه نمايند، بديهي است در صورت تخلف بازيكنان ا

   

جريمه نقدي به ميزان خسارت وارده به ليگ و تيم هاي مقابل خواهند شد. ضمناً در صورتي كه نتايج 

يم در جدول نتايج تأثيرگذار باشد، در صورت تأييد كميته قضايي و سازمان ليگ 

  ها به عهدة تيم غايب خواهد بود.

مسابقه متوالي و در طول ليگ در 

غيبت نمايد، از ادامه مسابقات محروم و امتيازات باشگاه مذكور در جدول به شرح ذيل محاسبه خواهد شد.

مسابقه حاضر نگردد، كليه امتيازات و بردهاي انفرادي 

ن محاسبه ميها يكسا

مسابقه حاضر نگردد، امتيازات دور رفت به قوت 

خود باقي و كليه امتيازات و بردهاي انفرادي كسب شده در دور برگشت از جدول حذف و براي كليه تيم

مسابقه حاضر نگردد، كليه امتيازات مربوط به آن تيم و 

  گردد.

 13در صورت عدم حضور بدون مجوز يك تيم ضمن اعمال جرايم برابر ماده 

كشي شده برد انفرادي تيمي، تعلق خواهد گرفت.

% قرارداد بازيكنان و كادر 70اگر باشگاه در نيم فصل اول از ادامه ليگ انصراف دهد، موظف است 

فني خود را پرداخت نمايد و اگر در نيم فصل از ادامه مسابقات انصراف داد، كل مبلغ قرارداد را بايد 

هاي تشويقي، تبليغي، معنوي و ... براي كادر فني و بازيكنان خود را به 

هاي ليگ ايجاد نشود. بديهي است درخواست تعويق و 

  ول واقع نخواهد شد.

توانند قبل از شروع فصل و بازگشايي سامانه بانك اطالعات ضمن حضور در سازمان 

ليگ با بازيكن قرارداد داخلي امضاء نموده و به تأييد سازمان ليگ برسانند. در صورتي كه قرارداد به تائيد 

باشند و بعد از ثبت در قرارداد فوق، رسمي و دو طرف ملزم به اجراي آن مي

باشد. در صورتيكه قبل از ثبت قرارداد يكي از طرفين 

% از مبلغ توافق شده را پرداخت نمايد.

ها موظفند بر فعاليت هاي بازيكنان طرف قرارداد خود نظارت كامل داشته و از پيوستن 

بازيكنان خود به تيم ها و يا باشگاه هاي خارجي جداً جلوگيري نمايند، باشگاه ها موظفند در اين خصوص 

بازيكنان خود را نيز به روشني توجيه نمايند، بديهي است در صورت تخلف بازيكنان ا

  

 

جريمه نقدي به ميزان خسارت وارده به ليگ و تيم هاي مقابل خواهند شد. ضمناً در صورتي كه نتايج 

يم در جدول نتايج تأثيرگذار باشد، در صورت تأييد كميته قضايي و سازمان ليگ 

ها به عهدة تيم غايب خواهد بود.

مسابقه متوالي و در طول ليگ در 

غيبت نمايد، از ادامه مسابقات محروم و امتيازات باشگاه مذكور در جدول به شرح ذيل محاسبه خواهد شد.

مسابقه حاضر نگردد، كليه امتيازات و بردهاي انفرادي 

ها يكساكسب شده توسط باشگاه ياد شده از جدول حذف و براي كليه تيم

مسابقه حاضر نگردد، امتيازات دور رفت به قوت  

خود باقي و كليه امتيازات و بردهاي انفرادي كسب شده در دور برگشت از جدول حذف و براي كليه تيم

مسابقه حاضر نگردد، كليه امتيازات مربوط به آن تيم و 

گردد.بردهاي انفرادي از جدول حذف و براي كليه تيمها يكسان محاسبه مي

در صورت عدم حضور بدون مجوز يك تيم ضمن اعمال جرايم برابر ماده 

كشي شده برد انفرادي تيمي، تعلق خواهد گرفت.

اگر باشگاه در نيم فصل اول از ادامه ليگ انصراف دهد، موظف است 

فني خود را پرداخت نمايد و اگر در نيم فصل از ادامه مسابقات انصراف داد، كل مبلغ قرارداد را بايد 

هاي تشويقي، تبليغي، معنوي و ... براي كادر فني و بازيكنان خود را به 

هاي ليگ ايجاد نشود. بديهي است درخواست تعويق و 

ول واقع نخواهد شد.ها مورد قب

توانند قبل از شروع فصل و بازگشايي سامانه بانك اطالعات ضمن حضور در سازمان 

ليگ با بازيكن قرارداد داخلي امضاء نموده و به تأييد سازمان ليگ برسانند. در صورتي كه قرارداد به تائيد 

قرارداد فوق، رسمي و دو طرف ملزم به اجراي آن مي

باشد. در صورتيكه قبل از ثبت قرارداد يكي از طرفين 

% از مبلغ توافق شده را پرداخت نمايد.50منصرف و حاضر به عقد قرار داد سايتي نشود بايد 

ها موظفند بر فعاليت هاي بازيكنان طرف قرارداد خود نظارت كامل داشته و از پيوستن 

بازيكنان خود به تيم ها و يا باشگاه هاي خارجي جداً جلوگيري نمايند، باشگاه ها موظفند در اين خصوص 

بازيكنان خود را نيز به روشني توجيه نمايند، بديهي است در صورت تخلف بازيكنان ا
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جريمه نقدي به ميزان خسارت وارده به ليگ و تيم هاي مقابل خواهند شد. ضمناً در صورتي كه نتايج 

يم در جدول نتايج تأثيرگذار باشد، در صورت تأييد كميته قضايي و سازمان ليگ 

ها به عهدة تيم غايب خواهد بود.هاي مربوطه بايد مجدداً برگزار شود و هزينه

مسابقه متوالي و در طول ليگ در  3در صورتي كه باشگاهي در نيم فصل در 

غيبت نمايد، از ادامه مسابقات محروم و امتيازات باشگاه مذكور در جدول به شرح ذيل محاسبه خواهد شد.

مسابقه حاضر نگردد، كليه امتيازات و بردهاي انفرادي  3الف) در صورتي كه در نيم فصل اول (دور رفت) در 

كسب شده توسط باشگاه ياد شده از جدول حذف و براي كليه تيم

 3ب) در صورتي كه در نيم فصل دوم (دور برگشت) در 

خود باقي و كليه امتيازات و بردهاي انفرادي كسب شده در دور برگشت از جدول حذف و براي كليه تيم

مسابقه حاضر نگردد، كليه امتيازات مربوط به آن تيم و  5ت جمعاً در 

بردهاي انفرادي از جدول حذف و براي كليه تيمها يكسان محاسبه مي

در صورت عدم حضور بدون مجوز يك تيم ضمن اعمال جرايم برابر ماده 

كشي شده برد انفرادي تيمي، تعلق خواهد گرفت.ه تعداد نفرات وزن

اگر باشگاه در نيم فصل اول از ادامه ليگ انصراف دهد، موظف است 

فني خود را پرداخت نمايد و اگر در نيم فصل از ادامه مسابقات انصراف داد، كل مبلغ قرارداد را بايد 

هاي تشويقي، تبليغي، معنوي و ... براي كادر فني و بازيكنان خود را به 

هاي ليگ ايجاد نشود. بديهي است درخواست تعويق و نحوي تنظيم و اجرا نمايند كه خللي در اجراي برنامه

ها مورد قبها در اين خصوص از سوي باشگاه

توانند قبل از شروع فصل و بازگشايي سامانه بانك اطالعات ضمن حضور در سازمان 

ليگ با بازيكن قرارداد داخلي امضاء نموده و به تأييد سازمان ليگ برسانند. در صورتي كه قرارداد به تائيد 

  سازمان ليگ نرسيده باشد، فاقد اعتبار است.

قرارداد فوق، رسمي و دو طرف ملزم به اجراي آن مي

باشد. در صورتيكه قبل از ثبت قرارداد يكي از طرفين سايت قرارداد داخلي فيمابين باطل مي

منصرف و حاضر به عقد قرار داد سايتي نشود بايد 

ها موظفند بر فعاليت هاي بازيكنان طرف قرارداد خود نظارت كامل داشته و از پيوستن 

بازيكنان خود به تيم ها و يا باشگاه هاي خارجي جداً جلوگيري نمايند، باشگاه ها موظفند در اين خصوص 

بازيكنان خود را نيز به روشني توجيه نمايند، بديهي است در صورت تخلف بازيكنان ا

  و بازيكن در برابر فدراسيون مسئول خواهند بود.

جريمه نقدي به ميزان خسارت وارده به ليگ و تيم هاي مقابل خواهند شد. ضمناً در صورتي كه نتايج 

يم در جدول نتايج تأثيرگذار باشد، در صورت تأييد كميته قضايي و سازمان ليگ 

هاي مربوطه بايد مجدداً برگزار شود و هزينه

در صورتي كه باشگاهي در نيم فصل در 

غيبت نمايد، از ادامه مسابقات محروم و امتيازات باشگاه مذكور در جدول به شرح ذيل محاسبه خواهد شد.

الف) در صورتي كه در نيم فصل اول (دور رفت) در 

كسب شده توسط باشگاه ياد شده از جدول حذف و براي كليه تيم

ب) در صورتي كه در نيم فصل دوم (دور برگشت) در 

خود باقي و كليه امتيازات و بردهاي انفرادي كسب شده در دور برگشت از جدول حذف و براي كليه تيم

ت جمعاً در پ) در صورتي كه در دور رفت و برگش

بردهاي انفرادي از جدول حذف و براي كليه تيمها يكسان محاسبه مي

در صورت عدم حضور بدون مجوز يك تيم ضمن اعمال جرايم برابر ماده 

ه تعداد نفرات وزنبر صفر برنده و ب

اگر باشگاه در نيم فصل اول از ادامه ليگ انصراف دهد، موظف است 

فني خود را پرداخت نمايد و اگر در نيم فصل از ادامه مسابقات انصراف داد، كل مبلغ قرارداد را بايد 

هاي تشويقي، تبليغي، معنوي و ... براي كادر فني و بازيكنان خود را به ها موظفند برنامه

نحوي تنظيم و اجرا نمايند كه خللي در اجراي برنامه

ها در اين خصوص از سوي باشگاه

توانند قبل از شروع فصل و بازگشايي سامانه بانك اطالعات ضمن حضور در سازمان 

ليگ با بازيكن قرارداد داخلي امضاء نموده و به تأييد سازمان ليگ برسانند. در صورتي كه قرارداد به تائيد 

سازمان ليگ نرسيده باشد، فاقد اعتبار است.

قرارداد فوق، رسمي و دو طرف ملزم به اجراي آن مي

سايت قرارداد داخلي فيمابين باطل مي

منصرف و حاضر به عقد قرار داد سايتي نشود بايد 

ها موظفند بر فعاليت هاي بازيكنان طرف قرارداد خود نظارت كامل داشته و از پيوستن 

بازيكنان خود به تيم ها و يا باشگاه هاي خارجي جداً جلوگيري نمايند، باشگاه ها موظفند در اين خصوص 

بازيكنان خود را نيز به روشني توجيه نمايند، بديهي است در صورت تخلف بازيكنان ا

و بازيكن در برابر فدراسيون مسئول خواهند بود.

جريمه نقدي به ميزان خسارت وارده به ليگ و تيم هاي مقابل خواهند شد. ضمناً در صورتي كه نتايج 

يم در جدول نتايج تأثيرگذار باشد، در صورت تأييد كميته قضايي و سازمان ليگ حاصله از عدم حضور ت

هاي مربوطه بايد مجدداً برگزار شود و هزينه

در صورتي كه باشگاهي در نيم فصل در 

غيبت نمايد، از ادامه مسابقات محروم و امتيازات باشگاه مذكور در جدول به شرح ذيل محاسبه خواهد شد.

الف) در صورتي كه در نيم فصل اول (دور رفت) در 

كسب شده توسط باشگاه ياد شده از جدول حذف و براي كليه تيم

ب) در صورتي كه در نيم فصل دوم (دور برگشت) در 

خود باقي و كليه امتيازات و بردهاي انفرادي كسب شده در دور برگشت از جدول حذف و براي كليه تيم

  گردد.يكسان محاسبه مي

پ) در صورتي كه در دور رفت و برگش

بردهاي انفرادي از جدول حذف و براي كليه تيمها يكسان محاسبه مي

در صورت عدم حضور بدون مجوز يك تيم ضمن اعمال جرايم برابر ماده 

بر صفر برنده و ب 3

اگر باشگاه در نيم فصل اول از ادامه ليگ انصراف دهد، موظف است 

فني خود را پرداخت نمايد و اگر در نيم فصل از ادامه مسابقات انصراف داد، كل مبلغ قرارداد را بايد 

ها موظفند برنامه

نحوي تنظيم و اجرا نمايند كه خللي در اجراي برنامه

ها در اين خصوص از سوي باشگاه

توانند قبل از شروع فصل و بازگشايي سامانه بانك اطالعات ضمن حضور در سازمان ها مي

ليگ با بازيكن قرارداد داخلي امضاء نموده و به تأييد سازمان ليگ برسانند. در صورتي كه قرارداد به تائيد 

سازمان ليگ نرسيده باشد، فاقد اعتبار است.

قرارداد فوق، رسمي و دو طرف ملزم به اجراي آن مي

سايت قرارداد داخلي فيمابين باطل مي

منصرف و حاضر به عقد قرار داد سايتي نشود بايد 

ها موظفند بر فعاليت هاي بازيكنان طرف قرارداد خود نظارت كامل داشته و از پيوستن 

بازيكنان خود به تيم ها و يا باشگاه هاي خارجي جداً جلوگيري نمايند، باشگاه ها موظفند در اين خصوص 

بازيكنان خود را نيز به روشني توجيه نمايند، بديهي است در صورت تخلف بازيكنان ا

و بازيكن در برابر فدراسيون مسئول خواهند بود.

جريمه نقدي به ميزان خسارت وارده به ليگ و تيم هاي مقابل خواهند شد. ضمناً در صورتي كه نتايج 

حاصله از عدم حضور ت

هاي مربوطه بايد مجدداً برگزار شود و هزينهبازي

در صورتي كه باشگاهي در نيم فصل در  -28-

غيبت نمايد، از ادامه مسابقات محروم و امتيازات باشگاه مذكور در جدول به شرح ذيل محاسبه خواهد شد.

الف) در صورتي كه در نيم فصل اول (دور رفت) در 

كسب شده توسط باشگاه ياد شده از جدول حذف و براي كليه تيم

ب) در صورتي كه در نيم فصل دوم (دور برگشت) در 

خود باقي و كليه امتيازات و بردهاي انفرادي كسب شده در دور برگشت از جدول حذف و براي كليه تيم

يكسان محاسبه مي

پ) در صورتي كه در دور رفت و برگش

بردهاي انفرادي از جدول حذف و براي كليه تيمها يكسان محاسبه مي

در صورت عدم حضور بدون مجوز يك تيم ضمن اعمال جرايم برابر ماده  -29-

3غايب تيم مقابل 

اگر باشگاه در نيم فصل اول از ادامه ليگ انصراف دهد، موظف است  -30-

فني خود را پرداخت نمايد و اگر در نيم فصل از ادامه مسابقات انصراف داد، كل مبلغ قرارداد را بايد 

  نمايد. پرداخت

ها موظفند برنامهباشگاه -31-

نحوي تنظيم و اجرا نمايند كه خللي در اجراي برنامه

ها در اين خصوص از سوي باشگاهيا تغيير برنامه

ها ميباشگاه -32-

ليگ با بازيكن قرارداد داخلي امضاء نموده و به تأييد سازمان ليگ برسانند. در صورتي كه قرارداد به تائيد 

سازمان ليگ نرسيده باشد، فاقد اعتبار است.

قرارداد فوق، رسمي و دو طرف ملزم به اجراي آن مي )37ره تبص

سايت قرارداد داخلي فيمابين باطل مي

منصرف و حاضر به عقد قرار داد سايتي نشود بايد 

ها موظفند بر فعاليت هاي بازيكنان طرف قرارداد خود نظارت كامل داشته و از پيوستن باشگاه -33-

بازيكنان خود به تيم ها و يا باشگاه هاي خارجي جداً جلوگيري نمايند، باشگاه ها موظفند در اين خصوص 

بازيكنان خود را نيز به روشني توجيه نمايند، بديهي است در صورت تخلف بازيكنان ا

و بازيكن در برابر فدراسيون مسئول خواهند بود.

جريمه نقدي به ميزان خسارت وارده به ليگ و تيم هاي مقابل خواهند شد. ضمناً در صورتي كه نتايج 

حاصله از عدم حضور ت

بازي

- 15-

غيبت نمايد، از ادامه مسابقات محروم و امتيازات باشگاه مذكور در جدول به شرح ذيل محاسبه خواهد شد.

الف) در صورتي كه در نيم فصل اول (دور رفت) در  -

كسب شده توسط باشگاه ياد شده از جدول حذف و براي كليه تيم

ب) در صورتي كه در نيم فصل دوم (دور برگشت) در  -

خود باقي و كليه امتيازات و بردهاي انفرادي كسب شده در دور برگشت از جدول حذف و براي كليه تيم

يكسان محاسبه مي

پ) در صورتي كه در دور رفت و برگش -

بردهاي انفرادي از جدول حذف و براي كليه تيمها يكسان محاسبه مي

- 15-

غايب تيم مقابل 

- 15-

فني خود را پرداخت نمايد و اگر در نيم فصل از ادامه مسابقات انصراف داد، كل مبلغ قرارداد را بايد 

پرداخت

- 15-

نحوي تنظيم و اجرا نمايند كه خللي در اجراي برنامه

يا تغيير برنامه

- 15-

ليگ با بازيكن قرارداد داخلي امضاء نموده و به تأييد سازمان ليگ برسانند. در صورتي كه قرارداد به تائيد 

سازمان ليگ نرسيده باشد، فاقد اعتبار است.

تبص -

سايت قرارداد داخلي فيمابين باطل مي

منصرف و حاضر به عقد قرار داد سايتي نشود بايد 

- 15-

بازيكنان خود به تيم ها و يا باشگاه هاي خارجي جداً جلوگيري نمايند، باشگاه ها موظفند در اين خصوص 

بازيكنان خود را نيز به روشني توجيه نمايند، بديهي است در صورت تخلف بازيكنان ا

و بازيكن در برابر فدراسيون مسئول خواهند بود.



 

 

در فرم قرارداد را نسبت به باشگاه عمل نمايد. همانند 

بازيكن نمي تواند در طول زمان قرارداد بدون اجازه باشگاه خود در تمرينات باشگاه ديگر شركت و 

در  يا در بازي هاي رسمي و يا غير رسمي باشگاه هاي ديگر شركت كند، مگر با رضايت باشگاه مربوطه و

مسابقه و مسافرت هاي ورزشي كه به طور عرف و 

منطق برنامه ريزي شده باشد حاضر شده و دستورات مسئولين و مربيان را اجراء نمايد و در صورت 

ات في مابين و مقررات داخلي باشگاه كه قبال  به بازيكن ابالغ شده 

بازيكن اجازه حضور در تمرينات و يا انتخابي هيچ يك از تيم ها و يا باشگاه هاي ديگر اعم از داخلي 

نمايد، باشگاه مي تواند ضمن معرفي بازيكن به 

در صورت عقد قراردادهاي داخلي همزمان از سوي بازيكن با چند باشگاه و عدم حل موضوع با 

مي نمايد و باشگاه و بازيكن ملزم به 

در صورتي كه بازيكن به هر دليل ممنوعيت قرارداد داشته باشد و قرارداد امضا نمايد، متخلف محسوب 

وجوه اخذ 

در صورت محروميت قانوني بازيكن پيش از نيم فصل ليگ، باشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به طرف 

بايست خسارت وارده به باشگاه را كه 

در صورتي كه هريك از طرفين قرارداد (باشگاه يا بازيكن) در مورد ديگري براساس مفاد قرارداد و 

هاي مصوبه سازمان ليگ عمل ننمايد، به درخواست ذيحق، سازمان ليگ موضوع را به كميته 

و مستندات رسيدگي بعمل آيد. راي صادره از سوي كميته 

در فرم قرارداد را نسبت به باشگاه عمل نمايد. همانند 

بازيكن نمي تواند در طول زمان قرارداد بدون اجازه باشگاه خود در تمرينات باشگاه ديگر شركت و 

يا در بازي هاي رسمي و يا غير رسمي باشگاه هاي ديگر شركت كند، مگر با رضايت باشگاه مربوطه و

مسابقه و مسافرت هاي ورزشي كه به طور عرف و 

منطق برنامه ريزي شده باشد حاضر شده و دستورات مسئولين و مربيان را اجراء نمايد و در صورت 

ات في مابين و مقررات داخلي باشگاه كه قبال  به بازيكن ابالغ شده 

بازيكن اجازه حضور در تمرينات و يا انتخابي هيچ يك از تيم ها و يا باشگاه هاي ديگر اعم از داخلي 

نمايد، باشگاه مي تواند ضمن معرفي بازيكن به 

در صورت عقد قراردادهاي داخلي همزمان از سوي بازيكن با چند باشگاه و عدم حل موضوع با 

مي نمايد و باشگاه و بازيكن ملزم به 

در صورتي كه بازيكن به هر دليل ممنوعيت قرارداد داشته باشد و قرارداد امضا نمايد، متخلف محسوب 

وجوه اخذ  باشد و بايد برابر درخواست باشگاهي كه با او قرارداد امضا نموده كليه

در صورت محروميت قانوني بازيكن پيش از نيم فصل ليگ، باشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به طرف 

بايست خسارت وارده به باشگاه را كه 

در صورتي كه هريك از طرفين قرارداد (باشگاه يا بازيكن) در مورد ديگري براساس مفاد قرارداد و 

هاي مصوبه سازمان ليگ عمل ننمايد، به درخواست ذيحق، سازمان ليگ موضوع را به كميته 

و مستندات رسيدگي بعمل آيد. راي صادره از سوي كميته 

در فرم قرارداد را نسبت به باشگاه عمل نمايد. همانند 

بازيكن نمي تواند در طول زمان قرارداد بدون اجازه باشگاه خود در تمرينات باشگاه ديگر شركت و 

يا در بازي هاي رسمي و يا غير رسمي باشگاه هاي ديگر شركت كند، مگر با رضايت باشگاه مربوطه و

مسابقه و مسافرت هاي ورزشي كه به طور عرف و 

منطق برنامه ريزي شده باشد حاضر شده و دستورات مسئولين و مربيان را اجراء نمايد و در صورت 

ات في مابين و مقررات داخلي باشگاه كه قبال  به بازيكن ابالغ شده 

بازيكن اجازه حضور در تمرينات و يا انتخابي هيچ يك از تيم ها و يا باشگاه هاي ديگر اعم از داخلي 

نمايد، باشگاه مي تواند ضمن معرفي بازيكن به 

در صورت عقد قراردادهاي داخلي همزمان از سوي بازيكن با چند باشگاه و عدم حل موضوع با 

مي نمايد و باشگاه و بازيكن ملزم به 

در صورتي كه بازيكن به هر دليل ممنوعيت قرارداد داشته باشد و قرارداد امضا نمايد، متخلف محسوب 

باشد و بايد برابر درخواست باشگاهي كه با او قرارداد امضا نموده كليه

در صورت محروميت قانوني بازيكن پيش از نيم فصل ليگ، باشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به طرف 

بايست خسارت وارده به باشگاه را كه 

  مي گردد، به باشگاه پرداخت نمايد.

در صورتي كه هريك از طرفين قرارداد (باشگاه يا بازيكن) در مورد ديگري براساس مفاد قرارداد و 

هاي مصوبه سازمان ليگ عمل ننمايد، به درخواست ذيحق، سازمان ليگ موضوع را به كميته 

و مستندات رسيدگي بعمل آيد. راي صادره از سوي كميته 

 

  رعايت كليه شئونات اسالمي و مسائل اخالقي و ورزشي

  هاي سازمان ليگ و باشگاه

در فرم قرارداد را نسبت به باشگاه عمل نمايد. همانند 

بازيكن نمي تواند در طول زمان قرارداد بدون اجازه باشگاه خود در تمرينات باشگاه ديگر شركت و 

يا در بازي هاي رسمي و يا غير رسمي باشگاه هاي ديگر شركت كند، مگر با رضايت باشگاه مربوطه و

مسابقه و مسافرت هاي ورزشي كه به طور عرف و 

منطق برنامه ريزي شده باشد حاضر شده و دستورات مسئولين و مربيان را اجراء نمايد و در صورت 

ات في مابين و مقررات داخلي باشگاه كه قبال  به بازيكن ابالغ شده 

بازيكن اجازه حضور در تمرينات و يا انتخابي هيچ يك از تيم ها و يا باشگاه هاي ديگر اعم از داخلي 

نمايد، باشگاه مي تواند ضمن معرفي بازيكن به و خارجي را ندارد و در صورتي كه برخالف اين تعهد عمل 

  كميته انضباطي باشگاه و برخورد با وي، مطالبه خسارت نيز بنمايد.

در صورت عقد قراردادهاي داخلي همزمان از سوي بازيكن با چند باشگاه و عدم حل موضوع با 

مي نمايد و باشگاه و بازيكن ملزم به  توافق، سازمان ليگ موضوع را بررسي و نظر خود را در اين باره اعالم

در صورتي كه بازيكن به هر دليل ممنوعيت قرارداد داشته باشد و قرارداد امضا نمايد، متخلف محسوب 

باشد و بايد برابر درخواست باشگاهي كه با او قرارداد امضا نموده كليه

در صورت محروميت قانوني بازيكن پيش از نيم فصل ليگ، باشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به طرف 

بايست خسارت وارده به باشگاه را كه تواند قرارداد را فسخ نمايد و طرف قرارداد مي

مي گردد، به باشگاه پرداخت نمايد.

در صورتي كه هريك از طرفين قرارداد (باشگاه يا بازيكن) در مورد ديگري براساس مفاد قرارداد و 

هاي مصوبه سازمان ليگ عمل ننمايد، به درخواست ذيحق، سازمان ليگ موضوع را به كميته 

و مستندات رسيدگي بعمل آيد. راي صادره از سوي كميته 
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رعايت كليه شئونات اسالمي و مسائل اخالقي و ورزشي

هاي سازمان ليگ و باشگاه

در فرم قرارداد را نسبت به باشگاه عمل نمايد. همانند بازيكن موظف است كليه تعهدات خود مندرج 

بازيكن نمي تواند در طول زمان قرارداد بدون اجازه باشگاه خود در تمرينات باشگاه ديگر شركت و 

يا در بازي هاي رسمي و يا غير رسمي باشگاه هاي ديگر شركت كند، مگر با رضايت باشگاه مربوطه و

  صورت اقدام تخلف محسوب و قابل پيگيري مي باشد.

مسابقه و مسافرت هاي ورزشي كه به طور عرف و  -بازيكن موظف است در كليه جلسات تمرين

منطق برنامه ريزي شده باشد حاضر شده و دستورات مسئولين و مربيان را اجراء نمايد و در صورت 

ات في مابين و مقررات داخلي باشگاه كه قبال  به بازيكن ابالغ شده 

  باشد در اين باره تصميم گيري و اقدام نمايد.

بازيكن اجازه حضور در تمرينات و يا انتخابي هيچ يك از تيم ها و يا باشگاه هاي ديگر اعم از داخلي 

و خارجي را ندارد و در صورتي كه برخالف اين تعهد عمل 

كميته انضباطي باشگاه و برخورد با وي، مطالبه خسارت نيز بنمايد.

در صورت عقد قراردادهاي داخلي همزمان از سوي بازيكن با چند باشگاه و عدم حل موضوع با 

توافق، سازمان ليگ موضوع را بررسي و نظر خود را در اين باره اعالم

در صورتي كه بازيكن به هر دليل ممنوعيت قرارداد داشته باشد و قرارداد امضا نمايد، متخلف محسوب 

باشد و بايد برابر درخواست باشگاهي كه با او قرارداد امضا نموده كليه

در صورت محروميت قانوني بازيكن پيش از نيم فصل ليگ، باشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به طرف 

تواند قرارداد را فسخ نمايد و طرف قرارداد مي

مي گردد، به باشگاه پرداخت نمايد.

در صورتي كه هريك از طرفين قرارداد (باشگاه يا بازيكن) در مورد ديگري براساس مفاد قرارداد و 

هاي مصوبه سازمان ليگ عمل ننمايد، به درخواست ذيحق، سازمان ليگ موضوع را به كميته 

و مستندات رسيدگي بعمل آيد. راي صادره از سوي كميته  قضايي فدراسيون ارجاع تا براساس مقررات

  قضايي فدراسيون قطعي و الزم الجرا است.

  : وظايف بازيكنان و سرپرستان

رعايت كليه شئونات اسالمي و مسائل اخالقي و ورزشي

هاي سازمان ليگ و باشگاهنامه

بازيكن موظف است كليه تعهدات خود مندرج 

بازيكن نمي تواند در طول زمان قرارداد بدون اجازه باشگاه خود در تمرينات باشگاه ديگر شركت و 

يا در بازي هاي رسمي و يا غير رسمي باشگاه هاي ديگر شركت كند، مگر با رضايت باشگاه مربوطه و

صورت اقدام تخلف محسوب و قابل پيگيري مي باشد.

بازيكن موظف است در كليه جلسات تمرين

منطق برنامه ريزي شده باشد حاضر شده و دستورات مسئولين و مربيان را اجراء نمايد و در صورت 

ات في مابين و مقررات داخلي باشگاه كه قبال  به بازيكن ابالغ شده استنكاف باشگاه مي تواند برابر توافق

باشد در اين باره تصميم گيري و اقدام نمايد.

بازيكن اجازه حضور در تمرينات و يا انتخابي هيچ يك از تيم ها و يا باشگاه هاي ديگر اعم از داخلي 

و خارجي را ندارد و در صورتي كه برخالف اين تعهد عمل 

كميته انضباطي باشگاه و برخورد با وي، مطالبه خسارت نيز بنمايد.

در صورت عقد قراردادهاي داخلي همزمان از سوي بازيكن با چند باشگاه و عدم حل موضوع با 

توافق، سازمان ليگ موضوع را بررسي و نظر خود را در اين باره اعالم

  اجراي نظر سازمان ليگ مي باشند.

در صورتي كه بازيكن به هر دليل ممنوعيت قرارداد داشته باشد و قرارداد امضا نمايد، متخلف محسوب 

باشد و بايد برابر درخواست باشگاهي كه با او قرارداد امضا نموده كليه

در صورت محروميت قانوني بازيكن پيش از نيم فصل ليگ، باشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به طرف 

تواند قرارداد را فسخ نمايد و طرف قرارداد مي

مي گردد، به باشگاه پرداخت نمايد. براساس نظر كارشناس سازمان ليگ تعيين

در صورتي كه هريك از طرفين قرارداد (باشگاه يا بازيكن) در مورد ديگري براساس مفاد قرارداد و 

هاي مصوبه سازمان ليگ عمل ننمايد، به درخواست ذيحق، سازمان ليگ موضوع را به كميته 

قضايي فدراسيون ارجاع تا براساس مقررات

قضايي فدراسيون قطعي و الزم الجرا است.

: وظايف بازيكنان و سرپرستان

رعايت كليه شئونات اسالمي و مسائل اخالقي و ورزشي

نامهرعايت مقررات و آئين

بازيكن موظف است كليه تعهدات خود مندرج 

  ساير سندهاي ذيل باشد.

بازيكن نمي تواند در طول زمان قرارداد بدون اجازه باشگاه خود در تمرينات باشگاه ديگر شركت و 

يا در بازي هاي رسمي و يا غير رسمي باشگاه هاي ديگر شركت كند، مگر با رضايت باشگاه مربوطه و

صورت اقدام تخلف محسوب و قابل پيگيري مي باشد.

بازيكن موظف است در كليه جلسات تمرين

منطق برنامه ريزي شده باشد حاضر شده و دستورات مسئولين و مربيان را اجراء نمايد و در صورت 

استنكاف باشگاه مي تواند برابر توافق

باشد در اين باره تصميم گيري و اقدام نمايد.

بازيكن اجازه حضور در تمرينات و يا انتخابي هيچ يك از تيم ها و يا باشگاه هاي ديگر اعم از داخلي 

و خارجي را ندارد و در صورتي كه برخالف اين تعهد عمل 

كميته انضباطي باشگاه و برخورد با وي، مطالبه خسارت نيز بنمايد.

در صورت عقد قراردادهاي داخلي همزمان از سوي بازيكن با چند باشگاه و عدم حل موضوع با 

توافق، سازمان ليگ موضوع را بررسي و نظر خود را در اين باره اعالم

اجراي نظر سازمان ليگ مي باشند.

در صورتي كه بازيكن به هر دليل ممنوعيت قرارداد داشته باشد و قرارداد امضا نمايد، متخلف محسوب 

باشد و بايد برابر درخواست باشگاهي كه با او قرارداد امضا نموده كليهاعتبار مي

  شده را بازپرداخت نمايد.

در صورت محروميت قانوني بازيكن پيش از نيم فصل ليگ، باشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به طرف 

تواند قرارداد را فسخ نمايد و طرف قرارداد ميقرارداد نداشته و مي

براساس نظر كارشناس سازمان ليگ تعيين

در صورتي كه هريك از طرفين قرارداد (باشگاه يا بازيكن) در مورد ديگري براساس مفاد قرارداد و 

هاي مصوبه سازمان ليگ عمل ننمايد، به درخواست ذيحق، سازمان ليگ موضوع را به كميته 

قضايي فدراسيون ارجاع تا براساس مقررات

قضايي فدراسيون قطعي و الزم الجرا است.

: وظايف بازيكنان و سرپرستان16

رعايت كليه شئونات اسالمي و مسائل اخالقي و ورزشي -1

رعايت مقررات و آئين -2

بازيكن موظف است كليه تعهدات خود مندرج  -3

ساير سندهاي ذيل باشد.

بازيكن نمي تواند در طول زمان قرارداد بدون اجازه باشگاه خود در تمرينات باشگاه ديگر شركت و  -4

يا در بازي هاي رسمي و يا غير رسمي باشگاه هاي ديگر شركت كند، مگر با رضايت باشگاه مربوطه و

صورت اقدام تخلف محسوب و قابل پيگيري مي باشد.

بازيكن موظف است در كليه جلسات تمرين -5

منطق برنامه ريزي شده باشد حاضر شده و دستورات مسئولين و مربيان را اجراء نمايد و در صورت 

استنكاف باشگاه مي تواند برابر توافق

باشد در اين باره تصميم گيري و اقدام نمايد.

بازيكن اجازه حضور در تمرينات و يا انتخابي هيچ يك از تيم ها و يا باشگاه هاي ديگر اعم از داخلي  -6

و خارجي را ندارد و در صورتي كه برخالف اين تعهد عمل 

كميته انضباطي باشگاه و برخورد با وي، مطالبه خسارت نيز بنمايد.

در صورت عقد قراردادهاي داخلي همزمان از سوي بازيكن با چند باشگاه و عدم حل موضوع با  -7

توافق، سازمان ليگ موضوع را بررسي و نظر خود را در اين باره اعالم

اجراي نظر سازمان ليگ مي باشند.

در صورتي كه بازيكن به هر دليل ممنوعيت قرارداد داشته باشد و قرارداد امضا نمايد، متخلف محسوب  -8

اعتبار ميو قرارداد وي بي

شده را بازپرداخت نمايد.

در صورت محروميت قانوني بازيكن پيش از نيم فصل ليگ، باشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به طرف  -9

قرارداد نداشته و مي

براساس نظر كارشناس سازمان ليگ تعيين

در صورتي كه هريك از طرفين قرارداد (باشگاه يا بازيكن) در مورد ديگري براساس مفاد قرارداد و  -10

هاي مصوبه سازمان ليگ عمل ننمايد، به درخواست ذيحق، سازمان ليگ موضوع را به كميته نامهآئين

قضايي فدراسيون ارجاع تا براساس مقررات

قضايي فدراسيون قطعي و الزم الجرا است. –انضباطي 
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صورت اقدام تخلف محسوب و قابل پيگيري مي باشد.
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استنكاف باشگاه مي تواند برابر توافق

باشد در اين باره تصميم گيري و اقدام نمايد.

- 16-6

و خارجي را ندارد و در صورتي كه برخالف اين تعهد عمل 

كميته انضباطي باشگاه و برخورد با وي، مطالبه خسارت نيز بنمايد.

- 16-7

توافق، سازمان ليگ موضوع را بررسي و نظر خود را در اين باره اعالم

اجراي نظر سازمان ليگ مي باشند.
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آئين

قضايي فدراسيون ارجاع تا براساس مقررات

انضباطي 



 

 

هاي تكواندو استان مربوطه و سازمان ليگ را به 

كليه مدارك الزم جهت ثبت قرارداد بازيكن در سازمان ليگ را در زمان 

نام در ليگ، سرپرست تيم موظف است به موقع عقد قرارداد بازيكنان با باشگاه و ثبت 

ليگ را پيگيري 

ليگ را دريافت نموده و كليه اعضاي تيم را نسبت به 

كشي و رعايت نظم و 

كشي و در طول برگزاري مسابقات، در سالن حضور داشته 

كشي و برگ ارنج مسابقه و وارد كردن آن در سايت 

در ديدارهاي هر هفته از 

كشي، سرپرست تيم بايد بر رعايت نظم و انضباط و اصول اخالقي كليه اعضاي تيم در مراسم وزن

ها و اذهان عمومي، 

سرپرست تيم بايد مربيان باشگاه را درخصوص وظايف محوله توجيه نموده و از دخالت آنها در امور 

بايست در ايجاد بستر مناسب جهت ارتباط صميمانه مديرعامل باشگاه متبوع و 

هاي تكواندو استان مربوطه و سازمان ليگ را به 

كليه مدارك الزم جهت ثبت قرارداد بازيكن در سازمان ليگ را در زمان 

نام در ليگ، سرپرست تيم موظف است به موقع عقد قرارداد بازيكنان با باشگاه و ثبت 

ليگ را پيگيري  قرارداد در هيئت تكواندو استان مربوطه و ارسال كليه مدارك اعالم شده توسط سازمان

ليگ را دريافت نموده و كليه اعضاي تيم را نسبت به 

كشي و رعايت نظم و هماهنگي جهت حضور به موقع ورزشكاران به صورت منظم در زمان وزن

كشي و در طول برگزاري مسابقات، در سالن حضور داشته 

كشي و برگ ارنج مسابقه و وارد كردن آن در سايت 

در ديدارهاي هر هفته از 

سرپرست تيم بايد بر رعايت نظم و انضباط و اصول اخالقي كليه اعضاي تيم در مراسم وزن

  گردد.ميفرم اعتراض جهت رسيدگي به موارد درخواستي توسط سرپرست تيم تنظيم 

ها و اذهان عمومي، جهت جلوگيري از نشر و انعكاس اخبار كذب يا شايعات در جرايد و خبرگزاري

سرپرست تيم بايد مربيان باشگاه را درخصوص وظايف محوله توجيه نموده و از دخالت آنها در امور 

بايست در ايجاد بستر مناسب جهت ارتباط صميمانه مديرعامل باشگاه متبوع و 

هاي تكواندو استان مربوطه و سازمان ليگ را به 

كليه مدارك الزم جهت ثبت قرارداد بازيكن در سازمان ليگ را در زمان 

نام در ليگ، سرپرست تيم موظف است به موقع عقد قرارداد بازيكنان با باشگاه و ثبت 

قرارداد در هيئت تكواندو استان مربوطه و ارسال كليه مدارك اعالم شده توسط سازمان

ليگ را دريافت نموده و كليه اعضاي تيم را نسبت به 

هماهنگي جهت حضور به موقع ورزشكاران به صورت منظم در زمان وزن

كشي و در طول برگزاري مسابقات، در سالن حضور داشته 

كشي و برگ ارنج مسابقه و وارد كردن آن در سايت 

در ديدارهاي هر هفته از  آماده نمودن اعضاي تيم جهت حضور به موقع با لباس متحدالشكل

سرپرست تيم بايد بر رعايت نظم و انضباط و اصول اخالقي كليه اعضاي تيم در مراسم وزن

فرم اعتراض جهت رسيدگي به موارد درخواستي توسط سرپرست تيم تنظيم 

جهت جلوگيري از نشر و انعكاس اخبار كذب يا شايعات در جرايد و خبرگزاري

سرپرست تيم بايد مربيان باشگاه را درخصوص وظايف محوله توجيه نموده و از دخالت آنها در امور 

بايست در ايجاد بستر مناسب جهت ارتباط صميمانه مديرعامل باشگاه متبوع و 

 

هاي تكواندو استان مربوطه و سازمان ليگ را به سرپرست تيم موظف است مكاتبات باشگاه با هيئت

كليه مدارك الزم جهت ثبت قرارداد بازيكن در سازمان ليگ را در زمان 

نام در ليگ، سرپرست تيم موظف است به موقع عقد قرارداد بازيكنان با باشگاه و ثبت 

قرارداد در هيئت تكواندو استان مربوطه و ارسال كليه مدارك اعالم شده توسط سازمان

ليگ را دريافت نموده و كليه اعضاي تيم را نسبت به 

هماهنگي جهت حضور به موقع ورزشكاران به صورت منظم در زمان وزن

كشي و در طول برگزاري مسابقات، در سالن حضور داشته 

كشي و برگ ارنج مسابقه و وارد كردن آن در سايت 

آماده نمودن اعضاي تيم جهت حضور به موقع با لباس متحدالشكل

سرپرست تيم بايد بر رعايت نظم و انضباط و اصول اخالقي كليه اعضاي تيم در مراسم وزن

فرم اعتراض جهت رسيدگي به موارد درخواستي توسط سرپرست تيم تنظيم 

جهت جلوگيري از نشر و انعكاس اخبار كذب يا شايعات در جرايد و خبرگزاري

  بايست بر كليه اعضاي تيم مديريت نمايد.

سرپرست تيم بايد مربيان باشگاه را درخصوص وظايف محوله توجيه نموده و از دخالت آنها در امور 

بايست در ايجاد بستر مناسب جهت ارتباط صميمانه مديرعامل باشگاه متبوع و 

  فدراسيون تكواندو با سازمان ليگ همكاري الزم را داشته باشد.
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سرپرست تيم موظف است مكاتبات باشگاه با هيئت

كليه مدارك الزم جهت ثبت قرارداد بازيكن در سازمان ليگ را در زمان 

نام در ليگ، سرپرست تيم موظف است به موقع عقد قرارداد بازيكنان با باشگاه و ثبت 

قرارداد در هيئت تكواندو استان مربوطه و ارسال كليه مدارك اعالم شده توسط سازمان

ليگ را دريافت نموده و كليه اعضاي تيم را نسبت به  دستورالعمل اجرايي

هماهنگي جهت حضور به موقع ورزشكاران به صورت منظم در زمان وزن

كشي و در طول برگزاري مسابقات، در سالن حضور داشته بايست در زمان وزن

كشي و برگ ارنج مسابقه و وارد كردن آن در سايت سرپرست تيم موظف به تنظيم برگ ارنج وزن

آماده نمودن اعضاي تيم جهت حضور به موقع با لباس متحدالشكل

سرپرست تيم بايد بر رعايت نظم و انضباط و اصول اخالقي كليه اعضاي تيم در مراسم وزن

  سالن مسابقات و زمان برگزاري مسابقات نظارت نمايد.

فرم اعتراض جهت رسيدگي به موارد درخواستي توسط سرپرست تيم تنظيم 

جهت جلوگيري از نشر و انعكاس اخبار كذب يا شايعات در جرايد و خبرگزاري

بايست بر كليه اعضاي تيم مديريت نمايد.

سرپرست تيم بايد مربيان باشگاه را درخصوص وظايف محوله توجيه نموده و از دخالت آنها در امور 

بايست در ايجاد بستر مناسب جهت ارتباط صميمانه مديرعامل باشگاه متبوع و 

فدراسيون تكواندو با سازمان ليگ همكاري الزم را داشته باشد.

سرپرست تيم موظف است مكاتبات باشگاه با هيئت

كليه مدارك الزم جهت ثبت قرارداد بازيكن در سازمان ليگ را در زمان سرپرست تيم موظف است 

نام در ليگ، سرپرست تيم موظف است به موقع عقد قرارداد بازيكنان با باشگاه و ثبت 

قرارداد در هيئت تكواندو استان مربوطه و ارسال كليه مدارك اعالم شده توسط سازمان

دستورالعمل اجراييبايست 

هماهنگي جهت حضور به موقع ورزشكاران به صورت منظم در زمان وزن

  انضباط، از وظايف سرپرستان است.

بايست در زمان وزن

سرپرست تيم موظف به تنظيم برگ ارنج وزن

آماده نمودن اعضاي تيم جهت حضور به موقع با لباس متحدالشكل

سرپرست تيم بايد بر رعايت نظم و انضباط و اصول اخالقي كليه اعضاي تيم در مراسم وزن

سالن مسابقات و زمان برگزاري مسابقات نظارت نمايد.

فرم اعتراض جهت رسيدگي به موارد درخواستي توسط سرپرست تيم تنظيم 

جهت جلوگيري از نشر و انعكاس اخبار كذب يا شايعات در جرايد و خبرگزاري

بايست بر كليه اعضاي تيم مديريت نمايد.

سرپرست تيم بايد مربيان باشگاه را درخصوص وظايف محوله توجيه نموده و از دخالت آنها در امور 

  ه سرپرست تيم جلوگيري نمايد.

بايست در ايجاد بستر مناسب جهت ارتباط صميمانه مديرعامل باشگاه متبوع و 

فدراسيون تكواندو با سازمان ليگ همكاري الزم را داشته باشد.

  وظايف سرپرست:

سرپرست تيم موظف است مكاتبات باشگاه با هيئت

  موقع پيگيري نمايد.

سرپرست تيم موظف است 

  تعيين شده ارائه نمايد.

نام در ليگ، سرپرست تيم موظف است به موقع عقد قرارداد بازيكنان با باشگاه و ثبت جهت ثبت

قرارداد در هيئت تكواندو استان مربوطه و ارسال كليه مدارك اعالم شده توسط سازمان

بايست سرپرست تيم مي

  وظايف محوله توجيه نمايد.

هماهنگي جهت حضور به موقع ورزشكاران به صورت منظم در زمان وزن

انضباط، از وظايف سرپرستان است.

بايست در زمان وزنسرپرست تيم مي

سرپرست تيم موظف به تنظيم برگ ارنج وزن

آماده نمودن اعضاي تيم جهت حضور به موقع با لباس متحدالشكل

  باشد.وظايف سرپرست مي

سرپرست تيم بايد بر رعايت نظم و انضباط و اصول اخالقي كليه اعضاي تيم در مراسم وزن

سالن مسابقات و زمان برگزاري مسابقات نظارت نمايد.

فرم اعتراض جهت رسيدگي به موارد درخواستي توسط سرپرست تيم تنظيم 

جهت جلوگيري از نشر و انعكاس اخبار كذب يا شايعات در جرايد و خبرگزاري

بايست بر كليه اعضاي تيم مديريت نمايد.سرپرست تيم مي

سرپرست تيم بايد مربيان باشگاه را درخصوص وظايف محوله توجيه نموده و از دخالت آنها در امور 

ه سرپرست تيم جلوگيري نمايد.

بايست در ايجاد بستر مناسب جهت ارتباط صميمانه مديرعامل باشگاه متبوع و سرپرست تيم مي

فدراسيون تكواندو با سازمان ليگ همكاري الزم را داشته باشد.

وظايف سرپرست:

سرپرست تيم موظف است مكاتبات باشگاه با هيئت -11

موقع پيگيري نمايد.

سرپرست تيم موظف است  -12

تعيين شده ارائه نمايد.

جهت ثبت -13

قرارداد در هيئت تكواندو استان مربوطه و ارسال كليه مدارك اعالم شده توسط سازمان

  نمايد.

سرپرست تيم مي-14

وظايف محوله توجيه نمايد.

هماهنگي جهت حضور به موقع ورزشكاران به صورت منظم در زمان وزن -15

انضباط، از وظايف سرپرستان است.

سرپرست تيم مي -16

  باشد.

سرپرست تيم موظف به تنظيم برگ ارنج وزن -17

  باشد.

آماده نمودن اعضاي تيم جهت حضور به موقع با لباس متحدالشكل -18

وظايف سرپرست مي

سرپرست تيم بايد بر رعايت نظم و انضباط و اصول اخالقي كليه اعضاي تيم در مراسم وزن -19

سالن مسابقات و زمان برگزاري مسابقات نظارت نمايد.

فرم اعتراض جهت رسيدگي به موارد درخواستي توسط سرپرست تيم تنظيم  -20

جهت جلوگيري از نشر و انعكاس اخبار كذب يا شايعات در جرايد و خبرگزاري -21

سرپرست تيم مي

سرپرست تيم بايد مربيان باشگاه را درخصوص وظايف محوله توجيه نموده و از دخالت آنها در امور  -22

ه سرپرست تيم جلوگيري نمايد.مربوط ب

سرپرست تيم مي -23

فدراسيون تكواندو با سازمان ليگ همكاري الزم را داشته باشد.

وظايف سرپرست: -ت

- 16-11

موقع پيگيري نمايد.

- 16-12

تعيين شده ارائه نمايد.

- 16-13

قرارداد در هيئت تكواندو استان مربوطه و ارسال كليه مدارك اعالم شده توسط سازمان

نمايد.

- 16-14

وظايف محوله توجيه نمايد.

- 16-15

انضباط، از وظايف سرپرستان است.

- 16-16

باشد.

- 16-17

باشد.مي

- 16-18

وظايف سرپرست مي

- 16-19

سالن مسابقات و زمان برگزاري مسابقات نظارت نمايد.

- 16-20

- 16-21

سرپرست تيم مي

- 16-22

مربوط ب

- 16-23

فدراسيون تكواندو با سازمان ليگ همكاري الزم را داشته باشد.



 

 

گردد، هايي كه از سوي سازمان ليگ اعالم مي

كشي و زمان برگزاري مسابقات، 

  يكي از اعضاي كادر فني را به صورت كتبي به عنوان سرپرست جايگزين به سازمان ليگ معرفي نمايد.

نام اوليه و تأييد مدارك توسط سازمان ليگ و شركت سرپرستان و مربيان در كالس توجيهي و 

  گردد. كشي مسابقات ليگ به صورت مكانيزه و از طريق سايت انجام مي

مدير اجرايي ليگ با دريافت 

هزينه مربوطه و كارت شناسايي معتبر و بررسي پرونده تيم مذكور و تأييد آن از بازيكن يا 

كشي ثبت شده در سايت 

پذيرد. حضور سرپرستان تيم 

كشي حضور يابد، نماينده 

سازمان ليگ موظف است يك دستگاه باسكول در اختيار تيمها براي كنترل وزن بازيكنان قرار دهد 

كشي ها اعالم نمايد. ضمناًً مالك براي وزن

كشي كشي مهلت دارد تا يكبار ديگر وزن

هايي كه از سوي سازمان ليگ اعالم مي

كشي و زمان برگزاري مسابقات، 

يكي از اعضاي كادر فني را به صورت كتبي به عنوان سرپرست جايگزين به سازمان ليگ معرفي نمايد.

نام اوليه و تأييد مدارك توسط سازمان ليگ و شركت سرپرستان و مربيان در كالس توجيهي و 

كشي مسابقات ليگ به صورت مكانيزه و از طريق سايت انجام مي

  پذيرد. وزن كشي يك روز قبل از بازي و در زمان اعالم شده توسط سازمان ليگ انجام مي

مدير اجرايي ليگ با دريافت 

هزينه مربوطه و كارت شناسايي معتبر و بررسي پرونده تيم مذكور و تأييد آن از بازيكن يا 

كشي ثبت شده در سايت 

پذيرد. حضور سرپرستان تيم 

  هاي رقيب (هفته مربوطه) و يا نماينده سرپرست در محل وزن كشي بالمانع مي باشد.

كشي حضور يابد، نماينده 

سازمان ليگ موظف است يك دستگاه باسكول در اختيار تيمها براي كنترل وزن بازيكنان قرار دهد 

ها اعالم نمايد. ضمناًً مالك براي وزن

  كشي را به عنوان چك ندارند.

كشي مهلت دارد تا يكبار ديگر وزن

هايي كه از سوي سازمان ليگ اعالم مي

كشي و زمان برگزاري مسابقات، سرپرست تيم موظف است در صورت عدم حضور در مراسم وزن

يكي از اعضاي كادر فني را به صورت كتبي به عنوان سرپرست جايگزين به سازمان ليگ معرفي نمايد.

 تقدم حفظ منافع ملي در مواقع مورد لزوم توسط سرپرست تيم

نام اوليه و تأييد مدارك توسط سازمان ليگ و شركت سرپرستان و مربيان در كالس توجيهي و 

كشي مسابقات ليگ به صورت مكانيزه و از طريق سايت انجام مي

وزن كشي يك روز قبل از بازي و در زمان اعالم شده توسط سازمان ليگ انجام مي

مدير اجرايي ليگ با دريافت ) هر گاه كارت بازيكن يا بازيكنان در محل حاضر نباشد 

هزينه مربوطه و كارت شناسايي معتبر و بررسي پرونده تيم مذكور و تأييد آن از بازيكن يا 

كشي ثبت شده در سايت  كشي بازيكنان طبق جدول زمانبندي شده باتوجه به فهرست وزن

پذيرد. حضور سرپرستان تيم فدراسيون و تاييد نماينده سازمان ليگ انجام مي

هاي رقيب (هفته مربوطه) و يا نماينده سرپرست در محل وزن كشي بالمانع مي باشد.

كشي حضور يابد، نماينده كشي به هر دليل نتواند در مراسم وزن

سازمان ليگ موظف است يك دستگاه باسكول در اختيار تيمها براي كنترل وزن بازيكنان قرار دهد 

ها اعالم نمايد. ضمناًً مالك براي وزن

كشي را به عنوان چك ندارند.

كشي مهلت دارد تا يكبار ديگر وزن

 

هايي كه از سوي سازمان ليگ اعالم ميحضور سرپرست تيم در كليه جلسات و مراسم

سرپرست تيم موظف است در صورت عدم حضور در مراسم وزن

يكي از اعضاي كادر فني را به صورت كتبي به عنوان سرپرست جايگزين به سازمان ليگ معرفي نمايد.

تقدم حفظ منافع ملي در مواقع مورد لزوم توسط سرپرست تيم

نام اوليه و تأييد مدارك توسط سازمان ليگ و شركت سرپرستان و مربيان در كالس توجيهي و 

كشي مسابقات ليگ به صورت مكانيزه و از طريق سايت انجام مي

  قرعه كشي در سايت قابل مشاهده است.

وزن كشي يك روز قبل از بازي و در زمان اعالم شده توسط سازمان ليگ انجام مي

  پذير است.وزن كشي هر بازيكن با كارت مخصوص ليگ امكان

) هر گاه كارت بازيكن يا بازيكنان در محل حاضر نباشد 

هزينه مربوطه و كارت شناسايي معتبر و بررسي پرونده تيم مذكور و تأييد آن از بازيكن يا 

كشي بازيكنان طبق جدول زمانبندي شده باتوجه به فهرست وزن

فدراسيون و تاييد نماينده سازمان ليگ انجام مي

هاي رقيب (هفته مربوطه) و يا نماينده سرپرست در محل وزن كشي بالمانع مي باشد.

كشي به هر دليل نتواند در مراسم وزن

سازمان ليگ موظف است يك دستگاه باسكول در اختيار تيمها براي كنترل وزن بازيكنان قرار دهد 

ها اعالم نمايد. ضمناًً مالك براي وزنو در صورتي كه باسكول چك با باسكول اصلي تفاوت دارد به تيم

كشي را به عنوان چك ندارند. استفاده از باسكول رسمي وزن

كشي مهلت دارد تا يكبار ديگر وزنهرگاه بازيكني سر وزن نباشد حداكثر تا پايان زمان وزن

36 
 

 
 

حضور سرپرست تيم در كليه جلسات و مراسم

سرپرست تيم موظف است در صورت عدم حضور در مراسم وزن

يكي از اعضاي كادر فني را به صورت كتبي به عنوان سرپرست جايگزين به سازمان ليگ معرفي نمايد.

تقدم حفظ منافع ملي در مواقع مورد لزوم توسط سرپرست تيم

نام اوليه و تأييد مدارك توسط سازمان ليگ و شركت سرپرستان و مربيان در كالس توجيهي و 

كشي مسابقات ليگ به صورت مكانيزه و از طريق سايت انجام مي

قرعه كشي در سايت قابل مشاهده است.

وزن كشي يك روز قبل از بازي و در زمان اعالم شده توسط سازمان ليگ انجام مي

وزن كشي هر بازيكن با كارت مخصوص ليگ امكان

) هر گاه كارت بازيكن يا بازيكنان در محل حاضر نباشد 

هزينه مربوطه و كارت شناسايي معتبر و بررسي پرونده تيم مذكور و تأييد آن از بازيكن يا 

  آورد.

كشي بازيكنان طبق جدول زمانبندي شده باتوجه به فهرست وزن

فدراسيون و تاييد نماينده سازمان ليگ انجام مي

هاي رقيب (هفته مربوطه) و يا نماينده سرپرست در محل وزن كشي بالمانع مي باشد.

كشي به هر دليل نتواند در مراسم وزن

  نمايد.كشي مي

سازمان ليگ موظف است يك دستگاه باسكول در اختيار تيمها براي كنترل وزن بازيكنان قرار دهد 

و در صورتي كه باسكول چك با باسكول اصلي تفاوت دارد به تيم

استفاده از باسكول رسمي وزن

هرگاه بازيكني سر وزن نباشد حداكثر تا پايان زمان وزن

حضور سرپرست تيم در كليه جلسات و مراسم

سرپرست تيم موظف است در صورت عدم حضور در مراسم وزن

يكي از اعضاي كادر فني را به صورت كتبي به عنوان سرپرست جايگزين به سازمان ليگ معرفي نمايد.

تقدم حفظ منافع ملي در مواقع مورد لزوم توسط سرپرست تيم

نام اوليه و تأييد مدارك توسط سازمان ليگ و شركت سرپرستان و مربيان در كالس توجيهي و 

كشي مسابقات ليگ به صورت مكانيزه و از طريق سايت انجام مي تأييد حضور آنان در سايت، قرعه

قرعه كشي در سايت قابل مشاهده است.

وزن كشي يك روز قبل از بازي و در زمان اعالم شده توسط سازمان ليگ انجام مي

وزن كشي هر بازيكن با كارت مخصوص ليگ امكان

) هر گاه كارت بازيكن يا بازيكنان در محل حاضر نباشد 

هزينه مربوطه و كارت شناسايي معتبر و بررسي پرونده تيم مذكور و تأييد آن از بازيكن يا 

آورد.بازيكنان مورد نظر وزن كشي بعمل مي

كشي بازيكنان طبق جدول زمانبندي شده باتوجه به فهرست وزن

فدراسيون و تاييد نماينده سازمان ليگ انجام مي

هاي رقيب (هفته مربوطه) و يا نماينده سرپرست در محل وزن كشي بالمانع مي باشد.

كشي به هر دليل نتواند در مراسم وزن) چنانچه داور وزن

كشي ميزنسازمان ليگ رأساً اقدام به و

سازمان ليگ موظف است يك دستگاه باسكول در اختيار تيمها براي كنترل وزن بازيكنان قرار دهد 

و در صورتي كه باسكول چك با باسكول اصلي تفاوت دارد به تيم

استفاده از باسكول رسمي وزنيك از بازيكنان حق 

هرگاه بازيكني سر وزن نباشد حداكثر تا پايان زمان وزن

حضور سرپرست تيم در كليه جلسات و مراسم

  

سرپرست تيم موظف است در صورت عدم حضور در مراسم وزن

يكي از اعضاي كادر فني را به صورت كتبي به عنوان سرپرست جايگزين به سازمان ليگ معرفي نمايد.

تقدم حفظ منافع ملي در مواقع مورد لزوم توسط سرپرست تيم

  

نام اوليه و تأييد مدارك توسط سازمان ليگ و شركت سرپرستان و مربيان در كالس توجيهي و 

تأييد حضور آنان در سايت، قرعه

  : تنظيم جدول مسابقات

قرعه كشي در سايت قابل مشاهده است.جدول مسابقات پس از پايان 

وزن كشي يك روز قبل از بازي و در زمان اعالم شده توسط سازمان ليگ انجام مي

وزن كشي هر بازيكن با كارت مخصوص ليگ امكان

) هر گاه كارت بازيكن يا بازيكنان در محل حاضر نباشد 

هزينه مربوطه و كارت شناسايي معتبر و بررسي پرونده تيم مذكور و تأييد آن از بازيكن يا 

بازيكنان مورد نظر وزن كشي بعمل مي

كشي بازيكنان طبق جدول زمانبندي شده باتوجه به فهرست وزن

فدراسيون و تاييد نماينده سازمان ليگ انجام ميتوسط يك نفر داور رسمي 

هاي رقيب (هفته مربوطه) و يا نماينده سرپرست در محل وزن كشي بالمانع مي باشد.

) چنانچه داور وزن

سازمان ليگ رأساً اقدام به و

سازمان ليگ موظف است يك دستگاه باسكول در اختيار تيمها براي كنترل وزن بازيكنان قرار دهد 

و در صورتي كه باسكول چك با باسكول اصلي تفاوت دارد به تيم

  باشد.مي

يك از بازيكنان حق 

هرگاه بازيكني سر وزن نباشد حداكثر تا پايان زمان وزن

حضور سرپرست تيم در كليه جلسات و مراسم -24

  باشد.الزامي مي

سرپرست تيم موظف است در صورت عدم حضور در مراسم وزن -25

يكي از اعضاي كادر فني را به صورت كتبي به عنوان سرپرست جايگزين به سازمان ليگ معرفي نمايد.

تقدم حفظ منافع ملي در مواقع مورد لزوم توسط سرپرست تيم -26

  : قرعه كشي

نام اوليه و تأييد مدارك توسط سازمان ليگ و شركت سرپرستان و مربيان در كالس توجيهي و  پس از ثبت

تأييد حضور آنان در سايت، قرعه

: تنظيم جدول مسابقات

جدول مسابقات پس از پايان 

  : وزن كشي

وزن كشي يك روز قبل از بازي و در زمان اعالم شده توسط سازمان ليگ انجام مي -1

وزن كشي هر بازيكن با كارت مخصوص ليگ امكان -2

) هر گاه كارت بازيكن يا بازيكنان در محل حاضر نباشد 38 تبصره

هزينه مربوطه و كارت شناسايي معتبر و بررسي پرونده تيم مذكور و تأييد آن از بازيكن يا 

بازيكنان مورد نظر وزن كشي بعمل مي

كشي بازيكنان طبق جدول زمانبندي شده باتوجه به فهرست وزن وزن -3

توسط يك نفر داور رسمي 

هاي رقيب (هفته مربوطه) و يا نماينده سرپرست در محل وزن كشي بالمانع مي باشد.

) چنانچه داور وزن39تبصره 

سازمان ليگ رأساً اقدام به و

سازمان ليگ موظف است يك دستگاه باسكول در اختيار تيمها براي كنترل وزن بازيكنان قرار دهد  -4

و در صورتي كه باسكول چك با باسكول اصلي تفاوت دارد به تيم

مي باسكول اصلي

يك از بازيكنان حق  هيچ -5

هرگاه بازيكني سر وزن نباشد حداكثر تا پايان زمان وزن -6

  نمايد.

- 16-24

الزامي مي

- 16-25

يكي از اعضاي كادر فني را به صورت كتبي به عنوان سرپرست جايگزين به سازمان ليگ معرفي نمايد.

- 16-26

: قرعه كشي17ماده 

پس از ثبت -

تأييد حضور آنان در سايت، قرعه

: تنظيم جدول مسابقات18ماده 

جدول مسابقات پس از پايان  -

: وزن كشي19ماده 

- 19-1

- 19-2

تبصره -

هزينه مربوطه و كارت شناسايي معتبر و بررسي پرونده تيم مذكور و تأييد آن از بازيكن يا 

بازيكنان مورد نظر وزن كشي بعمل مي

- 19-3

توسط يك نفر داور رسمي 

هاي رقيب (هفته مربوطه) و يا نماينده سرپرست در محل وزن كشي بالمانع مي باشد.

تبصره  -

سازمان ليگ رأساً اقدام به و

- 19-4

و در صورتي كه باسكول چك با باسكول اصلي تفاوت دارد به تيم

باسكول اصلي

- 19-5

- 19-6

نمايد.

ماده 

ماده 



 

 

كشي در سايت فدراسيون تا قبل از شروع زمان 

باشد. ضمناً زمان ثبت اسامي براي وزن كشي در سايت قابل رويت بوده و تيم ها در صورتي 

2.000.000 

ازه وزن كشي 

) در صورتيكه به دليل نبودن امكانات و يا مهيا نبودن شرايط امكان ارائه فهرست وزن 

كشي از طريق سايت مهيا نبود سرپرست و نماينده تام  االختيار تيم موظف است برگ ارنج 

خط خوردگي و يا الك گرفتگي و قبل از شروع زمان وزن كشي به مدير 

اجرايي ارائه نمايد. برگ ارنج ارائه شده غيرقابل برگشت مي باشد و سرپرست موظف است 

بالفاصله پس از مهيا شدن امكانات نسبت به ثبت برگ ارنج ارائه شده در سايت اقدام نمايد 

وليت به عهده سرپرست تيم 

هاي مرزي و دوردست، 

كشي صبح روز مسابقه (يك 

ساعت قبل از شروع مسابقات) استفاده نمايند. الزم به ذكر است در اين صورت كليه بازيكنان تيم به طور 

كشي بايد روز قبل در 

بايست قبل از شروع بازي در سايت وارد شده باشد. بديهي 

براي ليگ برتر و 

در صورت قطع سيستم سايت و ساير موانع، برگ ارنج به صورت دستي قبل از 

شروع مسابقه بايد ارائه گردد و سرپرست تيم موظف است پس از رفع مشكل براساس برگ 

هر دو ارنج (دستي و 

  سايتي) بازيكن مورد نظر بازنده محسوب شده و مسئوليت آن با سرپرست تيم مي باشد.

) در صورتي كه ديدارهاي يك تيم به صورت متوالي انجام گردد، بايد به تيم مذكور 

كشي در سايت فدراسيون تا قبل از شروع زمان 

باشد. ضمناً زمان ثبت اسامي براي وزن كشي در سايت قابل رويت بوده و تيم ها در صورتي 

2.000.000كه بعد از شروع زمان وزن كشي اقدام به ثبت ارنج خود نمايند، در مرحله اول به جريمه نقدي از 

ازه وزن كشي ريال به باال (براساس حساسيت مسابقه و ليگ مربوطه) محكوم شده و در مراحل بعدي اج

) در صورتيكه به دليل نبودن امكانات و يا مهيا نبودن شرايط امكان ارائه فهرست وزن 

كشي از طريق سايت مهيا نبود سرپرست و نماينده تام  االختيار تيم موظف است برگ ارنج 

خط خوردگي و يا الك گرفتگي و قبل از شروع زمان وزن كشي به مدير 

اجرايي ارائه نمايد. برگ ارنج ارائه شده غيرقابل برگشت مي باشد و سرپرست موظف است 

بالفاصله پس از مهيا شدن امكانات نسبت به ثبت برگ ارنج ارائه شده در سايت اقدام نمايد 

وليت به عهده سرپرست تيم 

هاي مرزي و دوردست، 

كشي صبح روز مسابقه (يك 

ساعت قبل از شروع مسابقات) استفاده نمايند. الزم به ذكر است در اين صورت كليه بازيكنان تيم به طور 

كشي بايد روز قبل در  كنندگان در وزن

بايست قبل از شروع بازي در سايت وارد شده باشد. بديهي 

براي ليگ برتر و  ريال

  و در مرحله دوم موجب باخت تيم خواهد بود.

در صورت قطع سيستم سايت و ساير موانع، برگ ارنج به صورت دستي قبل از 

شروع مسابقه بايد ارائه گردد و سرپرست تيم موظف است پس از رفع مشكل براساس برگ 

هر دو ارنج (دستي و 

سايتي) بازيكن مورد نظر بازنده محسوب شده و مسئوليت آن با سرپرست تيم مي باشد.

) در صورتي كه ديدارهاي يك تيم به صورت متوالي انجام گردد، بايد به تيم مذكور 

كشي در سايت فدراسيون تا قبل از شروع زمان 

باشد. ضمناً زمان ثبت اسامي براي وزن كشي در سايت قابل رويت بوده و تيم ها در صورتي 

كه بعد از شروع زمان وزن كشي اقدام به ثبت ارنج خود نمايند، در مرحله اول به جريمه نقدي از 

ريال به باال (براساس حساسيت مسابقه و ليگ مربوطه) محكوم شده و در مراحل بعدي اج

) در صورتيكه به دليل نبودن امكانات و يا مهيا نبودن شرايط امكان ارائه فهرست وزن 

كشي از طريق سايت مهيا نبود سرپرست و نماينده تام  االختيار تيم موظف است برگ ارنج 

خط خوردگي و يا الك گرفتگي و قبل از شروع زمان وزن كشي به مدير 

اجرايي ارائه نمايد. برگ ارنج ارائه شده غيرقابل برگشت مي باشد و سرپرست موظف است 

بالفاصله پس از مهيا شدن امكانات نسبت به ثبت برگ ارنج ارائه شده در سايت اقدام نمايد 

وليت به عهده سرپرست تيم برگه ارائه شده، مسئ

  مي باشد و بازيكناني كه به اشتباه ثبت شده باشند، بازنده خواهند بود.

هاي مرزي و دوردست، كننده از استان

كشي صبح روز مسابقه (يك اهنگي قبلي از زمان وزن

ساعت قبل از شروع مسابقات) استفاده نمايند. الزم به ذكر است در اين صورت كليه بازيكنان تيم به طور 

كنندگان در وزن

بايست قبل از شروع بازي در سايت وارد شده باشد. بديهي 

ريال 2.000.000است تأخير و يا تعلل در اين امر در مرحله اول موجب جريمه نقدي تا 

و در مرحله دوم موجب باخت تيم خواهد بود.

در صورت قطع سيستم سايت و ساير موانع، برگ ارنج به صورت دستي قبل از 

شروع مسابقه بايد ارائه گردد و سرپرست تيم موظف است پس از رفع مشكل براساس برگ 

هر دو ارنج (دستي و ارنج ارائه شده اسامي را در سايت ثبت نمايد. در صورت مغايريت بين 

سايتي) بازيكن مورد نظر بازنده محسوب شده و مسئوليت آن با سرپرست تيم مي باشد.

) در صورتي كه ديدارهاي يك تيم به صورت متوالي انجام گردد، بايد به تيم مذكور 

 

كشي در سايت فدراسيون تا قبل از شروع زمان  كنندگان در وزن

باشد. ضمناً زمان ثبت اسامي براي وزن كشي در سايت قابل رويت بوده و تيم ها در صورتي 

كه بعد از شروع زمان وزن كشي اقدام به ثبت ارنج خود نمايند، در مرحله اول به جريمه نقدي از 

ريال به باال (براساس حساسيت مسابقه و ليگ مربوطه) محكوم شده و در مراحل بعدي اج

  نخواهند داشت و در بازي هاي هفته مورد نظر بازنده خواهند بود.

) در صورتيكه به دليل نبودن امكانات و يا مهيا نبودن شرايط امكان ارائه فهرست وزن 

كشي از طريق سايت مهيا نبود سرپرست و نماينده تام  االختيار تيم موظف است برگ ارنج 

خط خوردگي و يا الك گرفتگي و قبل از شروع زمان وزن كشي به مدير 

اجرايي ارائه نمايد. برگ ارنج ارائه شده غيرقابل برگشت مي باشد و سرپرست موظف است 

بالفاصله پس از مهيا شدن امكانات نسبت به ثبت برگ ارنج ارائه شده در سايت اقدام نمايد 

برگه ارائه شده، مسئ

مي باشد و بازيكناني كه به اشتباه ثبت شده باشند، بازنده خواهند بود.

كننده از استانهاي شركتبه منظور رعايت بيشتر حقوق باشگاهها به ويژه تيم

اهنگي قبلي از زمان وزن

ساعت قبل از شروع مسابقات) استفاده نمايند. الزم به ذكر است در اين صورت كليه بازيكنان تيم به طور 

كنندگان در وزن فهرست اسامي شركت

بايست قبل از شروع بازي در سايت وارد شده باشد. بديهي 

است تأخير و يا تعلل در اين امر در مرحله اول موجب جريمه نقدي تا 

و در مرحله دوم موجب باخت تيم خواهد بود.

در صورت قطع سيستم سايت و ساير موانع، برگ ارنج به صورت دستي قبل از 

شروع مسابقه بايد ارائه گردد و سرپرست تيم موظف است پس از رفع مشكل براساس برگ 

ارنج ارائه شده اسامي را در سايت ثبت نمايد. در صورت مغايريت بين 

سايتي) بازيكن مورد نظر بازنده محسوب شده و مسئوليت آن با سرپرست تيم مي باشد.

) در صورتي كه ديدارهاي يك تيم به صورت متوالي انجام گردد، بايد به تيم مذكور 

  نيم ساعت فرصت جهت ثبت اسامي در سايت داده شود.

  تيمي مسابقات به شرح ذيل محاسبه مي گردد. 
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كنندگان در وزن

باشد. ضمناً زمان ثبت اسامي براي وزن كشي در سايت قابل رويت بوده و تيم ها در صورتي 

كه بعد از شروع زمان وزن كشي اقدام به ثبت ارنج خود نمايند، در مرحله اول به جريمه نقدي از 

ريال به باال (براساس حساسيت مسابقه و ليگ مربوطه) محكوم شده و در مراحل بعدي اج

نخواهند داشت و در بازي هاي هفته مورد نظر بازنده خواهند بود.

) در صورتيكه به دليل نبودن امكانات و يا مهيا نبودن شرايط امكان ارائه فهرست وزن 

كشي از طريق سايت مهيا نبود سرپرست و نماينده تام  االختيار تيم موظف است برگ ارنج 

خط خوردگي و يا الك گرفتگي و قبل از شروع زمان وزن كشي به مدير 

اجرايي ارائه نمايد. برگ ارنج ارائه شده غيرقابل برگشت مي باشد و سرپرست موظف است 

بالفاصله پس از مهيا شدن امكانات نسبت به ثبت برگ ارنج ارائه شده در سايت اقدام نمايد 

برگه ارائه شده، مسئ و در صورت مغايرت موارد ثبت شده با

مي باشد و بازيكناني كه به اشتباه ثبت شده باشند، بازنده خواهند بود.

به منظور رعايت بيشتر حقوق باشگاهها به ويژه تيم

اهنگي قبلي از زمان وزنتوانند با هم

ساعت قبل از شروع مسابقات) استفاده نمايند. الزم به ذكر است در اين صورت كليه بازيكنان تيم به طور 

فهرست اسامي شركتكشي خواهند شد و 

بايست قبل از شروع بازي در سايت وارد شده باشد. بديهي  ارنج هفتگي تيم براي هر مسابقه مي

است تأخير و يا تعلل در اين امر در مرحله اول موجب جريمه نقدي تا 

و در مرحله دوم موجب باخت تيم خواهد بود.

در صورت قطع سيستم سايت و ساير موانع، برگ ارنج به صورت دستي قبل از 

شروع مسابقه بايد ارائه گردد و سرپرست تيم موظف است پس از رفع مشكل براساس برگ 

ارنج ارائه شده اسامي را در سايت ثبت نمايد. در صورت مغايريت بين 

سايتي) بازيكن مورد نظر بازنده محسوب شده و مسئوليت آن با سرپرست تيم مي باشد.

) در صورتي كه ديدارهاي يك تيم به صورت متوالي انجام گردد، بايد به تيم مذكور 

نيم ساعت فرصت جهت ثبت اسامي در سايت داده شود.

تيمي مسابقات به شرح ذيل محاسبه مي گردد. 

  امتياز  

كنندگان در وزن زمان ارائه فهرست اسامي شركت

باشد. ضمناً زمان ثبت اسامي براي وزن كشي در سايت قابل رويت بوده و تيم ها در صورتي 

كه بعد از شروع زمان وزن كشي اقدام به ثبت ارنج خود نمايند، در مرحله اول به جريمه نقدي از 

ريال به باال (براساس حساسيت مسابقه و ليگ مربوطه) محكوم شده و در مراحل بعدي اج

نخواهند داشت و در بازي هاي هفته مورد نظر بازنده خواهند بود.

) در صورتيكه به دليل نبودن امكانات و يا مهيا نبودن شرايط امكان ارائه فهرست وزن 

كشي از طريق سايت مهيا نبود سرپرست و نماينده تام  االختيار تيم موظف است برگ ارنج 

خط خوردگي و يا الك گرفتگي و قبل از شروع زمان وزن كشي به مدير 

اجرايي ارائه نمايد. برگ ارنج ارائه شده غيرقابل برگشت مي باشد و سرپرست موظف است 

بالفاصله پس از مهيا شدن امكانات نسبت به ثبت برگ ارنج ارائه شده در سايت اقدام نمايد 

و در صورت مغايرت موارد ثبت شده با

مي باشد و بازيكناني كه به اشتباه ثبت شده باشند، بازنده خواهند بود.

به منظور رعايت بيشتر حقوق باشگاهها به ويژه تيم

توانند با همها در طول فصل رفت و برگشت ليگ مي

ساعت قبل از شروع مسابقات) استفاده نمايند. الزم به ذكر است در اين صورت كليه بازيكنان تيم به طور 

كشي خواهند شد و 

 .شد

ارنج هفتگي تيم براي هر مسابقه مي

است تأخير و يا تعلل در اين امر در مرحله اول موجب جريمه نقدي تا 

و در مرحله دوم موجب باخت تيم خواهد بود.ها خواهد شد 

در صورت قطع سيستم سايت و ساير موانع، برگ ارنج به صورت دستي قبل از 

شروع مسابقه بايد ارائه گردد و سرپرست تيم موظف است پس از رفع مشكل براساس برگ 

ارنج ارائه شده اسامي را در سايت ثبت نمايد. در صورت مغايريت بين 

سايتي) بازيكن مورد نظر بازنده محسوب شده و مسئوليت آن با سرپرست تيم مي باشد.

) در صورتي كه ديدارهاي يك تيم به صورت متوالي انجام گردد، بايد به تيم مذكور 

نيم ساعت فرصت جهت ثبت اسامي در سايت داده شود.

تيمي مسابقات به شرح ذيل محاسبه مي گردد. 

 3الف) هر برد تيمي با حريف يا بدون حريف 

زمان ارائه فهرست اسامي شركت

باشد. ضمناً زمان ثبت اسامي براي وزن كشي در سايت قابل رويت بوده و تيم ها در صورتي 

كه بعد از شروع زمان وزن كشي اقدام به ثبت ارنج خود نمايند، در مرحله اول به جريمه نقدي از 

ريال به باال (براساس حساسيت مسابقه و ليگ مربوطه) محكوم شده و در مراحل بعدي اج

نخواهند داشت و در بازي هاي هفته مورد نظر بازنده خواهند بود.

) در صورتيكه به دليل نبودن امكانات و يا مهيا نبودن شرايط امكان ارائه فهرست وزن 

كشي از طريق سايت مهيا نبود سرپرست و نماينده تام  االختيار تيم موظف است برگ ارنج 

خط خوردگي و يا الك گرفتگي و قبل از شروع زمان وزن كشي به مدير وزن كشي را بدون 

اجرايي ارائه نمايد. برگ ارنج ارائه شده غيرقابل برگشت مي باشد و سرپرست موظف است 

بالفاصله پس از مهيا شدن امكانات نسبت به ثبت برگ ارنج ارائه شده در سايت اقدام نمايد 

و در صورت مغايرت موارد ثبت شده با

مي باشد و بازيكناني كه به اشتباه ثبت شده باشند، بازنده خواهند بود.

به منظور رعايت بيشتر حقوق باشگاهها به ويژه تيم

ها در طول فصل رفت و برگشت ليگ مي

ساعت قبل از شروع مسابقات) استفاده نمايند. الزم به ذكر است در اين صورت كليه بازيكنان تيم به طور 

كشي خواهند شد و يكجا در زمان مذكور وزن

شدسايت فدراسيون ثبت شده با

  : ارائه ارنج هفتگي

ارنج هفتگي تيم براي هر مسابقه مي

است تأخير و يا تعلل در اين امر در مرحله اول موجب جريمه نقدي تا 

ها خواهد شد براي ساير تيم

در صورت قطع سيستم سايت و ساير موانع، برگ ارنج به صورت دستي قبل از 

شروع مسابقه بايد ارائه گردد و سرپرست تيم موظف است پس از رفع مشكل براساس برگ 

ارنج ارائه شده اسامي را در سايت ثبت نمايد. در صورت مغايريت بين 

سايتي) بازيكن مورد نظر بازنده محسوب شده و مسئوليت آن با سرپرست تيم مي باشد.

) در صورتي كه ديدارهاي يك تيم به صورت متوالي انجام گردد، بايد به تيم مذكور 

نيم ساعت فرصت جهت ثبت اسامي در سايت داده شود.

تيمي مسابقات به شرح ذيل محاسبه مي گردد. 

الف) هر برد تيمي با حريف يا بدون حريف 

زمان ارائه فهرست اسامي شركت -7

باشد. ضمناً زمان ثبت اسامي براي وزن كشي در سايت قابل رويت بوده و تيم ها در صورتي  كشي مي وزن

كه بعد از شروع زمان وزن كشي اقدام به ثبت ارنج خود نمايند، در مرحله اول به جريمه نقدي از 

ريال به باال (براساس حساسيت مسابقه و ليگ مربوطه) محكوم شده و در مراحل بعدي اج

نخواهند داشت و در بازي هاي هفته مورد نظر بازنده خواهند بود.

) در صورتيكه به دليل نبودن امكانات و يا مهيا نبودن شرايط امكان ارائه فهرست وزن 40تبصره 

كشي از طريق سايت مهيا نبود سرپرست و نماينده تام  االختيار تيم موظف است برگ ارنج 

وزن كشي را بدون 

اجرايي ارائه نمايد. برگ ارنج ارائه شده غيرقابل برگشت مي باشد و سرپرست موظف است 

بالفاصله پس از مهيا شدن امكانات نسبت به ثبت برگ ارنج ارائه شده در سايت اقدام نمايد 

و در صورت مغايرت موارد ثبت شده با

مي باشد و بازيكناني كه به اشتباه ثبت شده باشند، بازنده خواهند بود.

به منظور رعايت بيشتر حقوق باشگاهها به ويژه تيم -8

ها در طول فصل رفت و برگشت ليگ مي

ساعت قبل از شروع مسابقات) استفاده نمايند. الزم به ذكر است در اين صورت كليه بازيكنان تيم به طور 

يكجا در زمان مذكور وزن

سايت فدراسيون ثبت شده با

: ارائه ارنج هفتگي
ارنج هفتگي تيم براي هر مسابقه مي -1

است تأخير و يا تعلل در اين امر در مرحله اول موجب جريمه نقدي تا 

براي ساير تيم ريال 1.500.000

در صورت قطع سيستم سايت و ساير موانع، برگ ارنج به صورت دستي قبل از   )41تبصره 

شروع مسابقه بايد ارائه گردد و سرپرست تيم موظف است پس از رفع مشكل براساس برگ 

ارنج ارائه شده اسامي را در سايت ثبت نمايد. در صورت مغايريت بين 

سايتي) بازيكن مورد نظر بازنده محسوب شده و مسئوليت آن با سرپرست تيم مي باشد.

) در صورتي كه ديدارهاي يك تيم به صورت متوالي انجام گردد، بايد به تيم مذكور 42تبصره 

نيم ساعت فرصت جهت ثبت اسامي در سايت داده شود.

  : امتيازات
تيمي مسابقات به شرح ذيل محاسبه مي گردد.  امتيازات -1

الف) هر برد تيمي با حريف يا بدون حريف 

- 19-7

وزن

كه بعد از شروع زمان وزن كشي اقدام به ثبت ارنج خود نمايند، در مرحله اول به جريمه نقدي از 

ريال به باال (براساس حساسيت مسابقه و ليگ مربوطه) محكوم شده و در مراحل بعدي اج

نخواهند داشت و در بازي هاي هفته مورد نظر بازنده خواهند بود.

تبصره  -

كشي از طريق سايت مهيا نبود سرپرست و نماينده تام  االختيار تيم موظف است برگ ارنج 

وزن كشي را بدون 

اجرايي ارائه نمايد. برگ ارنج ارائه شده غيرقابل برگشت مي باشد و سرپرست موظف است 

بالفاصله پس از مهيا شدن امكانات نسبت به ثبت برگ ارنج ارائه شده در سايت اقدام نمايد 

و در صورت مغايرت موارد ثبت شده با

مي باشد و بازيكناني كه به اشتباه ثبت شده باشند، بازنده خواهند بود.

- 19-8

تيم

ساعت قبل از شروع مسابقات) استفاده نمايند. الزم به ذكر است در اين صورت كليه بازيكنان تيم به طور 

يكجا در زمان مذكور وزن

سايت فدراسيون ثبت شده با

: ارائه ارنج هفتگي20ماده 
- 20-1

است تأخير و يا تعلل در اين امر در مرحله اول موجب جريمه نقدي تا 

1.500.000

تبصره  -

شروع مسابقه بايد ارائه گردد و سرپرست تيم موظف است پس از رفع مشكل براساس برگ 

ارنج ارائه شده اسامي را در سايت ثبت نمايد. در صورت مغايريت بين 

سايتي) بازيكن مورد نظر بازنده محسوب شده و مسئوليت آن با سرپرست تيم مي باشد.

تبصره  -

نيم ساعت فرصت جهت ثبت اسامي در سايت داده شود.

: امتيازات21ماده 
- 21-1

الف) هر برد تيمي با حريف يا بدون حريف  -

ماده 



 

 

گردد و فقط در 

گذاري فدراسيون توسط سازمان ليگ در هر سال به 

بايست در طول فصل يك هفته در دور رفت و 

هفته مداوم در دور رفت يا برگشت ميزباني مسابقات را به نحو شايسته انجام 

) در صورتيكه باشگاه و يا تيمي داوطلب ميزباني نباشد، يا چند تيم براي ميزباني يك 

خواهد ميزباني خود را در استان يا شهرستان مربوطه انجام 

دهد، حداقل يك ماه قبل از تاريخ برگزاري بايد به صورت كتبي درخواست ميزباني خود را به سازمان ليگ 

سازمان ليگ موظف است از امكانات ميزباني جهت برگزاري مطلوب مسابقات بازديد و در صورت 

ا پرداخت 

سالن مسابقات و كليه امكانات موجود بايستي طبق استاندارد و با تأييد مدير اجرايي ليگ آماده 

گردد و فقط در و باخت انفرادي بازيكنان در جدول امتيازات محاسبه نمي

  

گذاري فدراسيون توسط سازمان ليگ در هر سال به 

بايست در طول فصل يك هفته در دور رفت و 

هفته مداوم در دور رفت يا برگشت ميزباني مسابقات را به نحو شايسته انجام 

) در صورتيكه باشگاه و يا تيمي داوطلب ميزباني نباشد، يا چند تيم براي ميزباني يك 

  گردند.كشي تعيين مي

خواهد ميزباني خود را در استان يا شهرستان مربوطه انجام 

دهد، حداقل يك ماه قبل از تاريخ برگزاري بايد به صورت كتبي درخواست ميزباني خود را به سازمان ليگ 

سازمان ليگ موظف است از امكانات ميزباني جهت برگزاري مطلوب مسابقات بازديد و در صورت 

ا پرداخت هاي ميهمان موظفند كليه هزينه اياب و ذهاب، اسكان و خوراك تيم خود ر

  .باشد

سالن مسابقات و كليه امكانات موجود بايستي طبق استاندارد و با تأييد مدير اجرايي ليگ آماده 

  نفر باشد.

و باخت انفرادي بازيكنان در جدول امتيازات محاسبه نمي

  بندي بازيكنان وتيمهاي پومسه برحسب جمع امتيازات هرهفته مي باشد.

   در صورت تساوي دو يا چند تيم رده بندي به ترتيب زير مشخص ميگردد.

  وزن طبق قرعه كشي (براساس برگ ارنج هفته آخر) 

گذاري فدراسيون توسط سازمان ليگ در هر سال به 

بايست در طول فصل يك هفته در دور رفت و 

هفته مداوم در دور رفت يا برگشت ميزباني مسابقات را به نحو شايسته انجام 

) در صورتيكه باشگاه و يا تيمي داوطلب ميزباني نباشد، يا چند تيم براي ميزباني يك 

كشي تعيين مي

خواهد ميزباني خود را در استان يا شهرستان مربوطه انجام 

دهد، حداقل يك ماه قبل از تاريخ برگزاري بايد به صورت كتبي درخواست ميزباني خود را به سازمان ليگ 

  شد.

سازمان ليگ موظف است از امكانات ميزباني جهت برگزاري مطلوب مسابقات بازديد و در صورت 

  روز قبل از زمان برگزاري مراتب را به اطالع تيمها برساند.

هاي ميهمان موظفند كليه هزينه اياب و ذهاب، اسكان و خوراك تيم خود ر

باشدهاي نونهاالن (آقايان و بانوان) با ميزبان مي

سالن مسابقات و كليه امكانات موجود بايستي طبق استاندارد و با تأييد مدير اجرايي ليگ آماده 

نفر باشد. 500شود. سالن برگزاري مسابقات بايد داراي جايگاه تماشاگر حداقل به تعداد 

 

و باخت انفرادي بازيكنان در جدول امتيازات محاسبه نمي

  

بندي بازيكنان وتيمهاي پومسه برحسب جمع امتيازات هرهفته مي باشد.

  گردد. رده بندي تيمها بر اساس امتيازات كسب شده انجام مي

در صورت تساوي دو يا چند تيم رده بندي به ترتيب زير مشخص ميگردد.

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

وزن طبق قرعه كشي (براساس برگ ارنج هفته آخر) 

گذاري فدراسيون توسط سازمان ليگ در هر سال به 

بايست در طول فصل يك هفته در دور رفت و نام و شركت نمايند، مي

هفته مداوم در دور رفت يا برگشت ميزباني مسابقات را به نحو شايسته انجام 

) در صورتيكه باشگاه و يا تيمي داوطلب ميزباني نباشد، يا چند تيم براي ميزباني يك 

كشي تعيين ميهفته داوطلب باشند، ميزبانان به صورت قرعه در هنگام قرعه

خواهد ميزباني خود را در استان يا شهرستان مربوطه انجام 

دهد، حداقل يك ماه قبل از تاريخ برگزاري بايد به صورت كتبي درخواست ميزباني خود را به سازمان ليگ 

شد.اعالم نمايد در غير اينصورت مسابقات در خانه تكواندو برگزار خواهد 

سازمان ليگ موظف است از امكانات ميزباني جهت برگزاري مطلوب مسابقات بازديد و در صورت 

روز قبل از زمان برگزاري مراتب را به اطالع تيمها برساند.

هاي ميهمان موظفند كليه هزينه اياب و ذهاب، اسكان و خوراك تيم خود ر

هاي نونهاالن (آقايان و بانوان) با ميزبان مي

سالن مسابقات و كليه امكانات موجود بايستي طبق استاندارد و با تأييد مدير اجرايي ليگ آماده 

شود. سالن برگزاري مسابقات بايد داراي جايگاه تماشاگر حداقل به تعداد 
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  ج) هر باخت تيمي با حريف يا بدون حريف بدون امتياز 

و باخت انفرادي بازيكنان در جدول امتيازات محاسبه نمي

  تساوي امتيازات تيمها محاسبه خواهد شد.

بندي بازيكنان وتيمهاي پومسه برحسب جمع امتيازات هرهفته مي باشد.

رده بندي تيمها بر اساس امتيازات كسب شده انجام مي

در صورت تساوي دو يا چند تيم رده بندي به ترتيب زير مشخص ميگردد.

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

وزن طبق قرعه كشي (براساس برگ ارنج هفته آخر) 

  تيمها به ليگ
گذاري فدراسيون توسط سازمان ليگ در هر سال به نحوه صعود و سقوط تيمها با توجه به سياست

نام و شركت نمايند، مي

هفته مداوم در دور رفت يا برگشت ميزباني مسابقات را به نحو شايسته انجام 

) در صورتيكه باشگاه و يا تيمي داوطلب ميزباني نباشد، يا چند تيم براي ميزباني يك 

هفته داوطلب باشند، ميزبانان به صورت قرعه در هنگام قرعه

خواهد ميزباني خود را در استان يا شهرستان مربوطه انجام در صورتي كه تيمي يا باشگاهي مي

دهد، حداقل يك ماه قبل از تاريخ برگزاري بايد به صورت كتبي درخواست ميزباني خود را به سازمان ليگ 

اعالم نمايد در غير اينصورت مسابقات در خانه تكواندو برگزار خواهد 

سازمان ليگ موظف است از امكانات ميزباني جهت برگزاري مطلوب مسابقات بازديد و در صورت 

روز قبل از زمان برگزاري مراتب را به اطالع تيمها برساند.

هاي ميهمان موظفند كليه هزينه اياب و ذهاب، اسكان و خوراك تيم خود ر

هاي نونهاالن (آقايان و بانوان) با ميزبان مي

سالن مسابقات و كليه امكانات موجود بايستي طبق استاندارد و با تأييد مدير اجرايي ليگ آماده 

شود. سالن برگزاري مسابقات بايد داراي جايگاه تماشاگر حداقل به تعداد 

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

و باخت انفرادي بازيكنان در جدول امتيازات محاسبه نمي

تساوي امتيازات تيمها محاسبه خواهد شد.

بندي بازيكنان وتيمهاي پومسه برحسب جمع امتيازات هرهفته مي باشد.

رده بندي تيمها بر اساس امتيازات كسب شده انجام مي

در صورت تساوي دو يا چند تيم رده بندي به ترتيب زير مشخص ميگردد.

  الف) باالترين تفاضل برد و باخت انفرادي

 ج) تفاضل جمع امتيازهاي تيمي

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

وزن طبق قرعه كشي (براساس برگ ارنج هفته آخر)  

تيمها به ليگ : صعود و سقوط و ورود
نحوه صعود و سقوط تيمها با توجه به سياست

  : ميزباني مسابقات ليگ
نام و شركت نمايند، ميهايي كه در ليگ ثبت

هفته مداوم در دور رفت يا برگشت ميزباني مسابقات را به نحو شايسته انجام 

) در صورتيكه باشگاه و يا تيمي داوطلب ميزباني نباشد، يا چند تيم براي ميزباني يك 

هفته داوطلب باشند، ميزبانان به صورت قرعه در هنگام قرعه

در صورتي كه تيمي يا باشگاهي مي

دهد، حداقل يك ماه قبل از تاريخ برگزاري بايد به صورت كتبي درخواست ميزباني خود را به سازمان ليگ 

اعالم نمايد در غير اينصورت مسابقات در خانه تكواندو برگزار خواهد 

سازمان ليگ موظف است از امكانات ميزباني جهت برگزاري مطلوب مسابقات بازديد و در صورت 

روز قبل از زمان برگزاري مراتب را به اطالع تيمها برساند.

هاي ميهمان موظفند كليه هزينه اياب و ذهاب، اسكان و خوراك تيم خود ر

هاي نونهاالن (آقايان و بانوان) با ميزبان ميتأمين خوابگاه تيم

سالن مسابقات و كليه امكانات موجود بايستي طبق استاندارد و با تأييد مدير اجرايي ليگ آماده 

شود. سالن برگزاري مسابقات بايد داراي جايگاه تماشاگر حداقل به تعداد 

  امتياز  1ب) هر تساوي تيمي 

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

و باخت انفرادي بازيكنان در جدول امتيازات محاسبه نمي ) برد

تساوي امتيازات تيمها محاسبه خواهد شد.

بندي بازيكنان وتيمهاي پومسه برحسب جمع امتيازات هرهفته مي باشد.

  : رده بندي
رده بندي تيمها بر اساس امتيازات كسب شده انجام مي

در صورت تساوي دو يا چند تيم رده بندي به ترتيب زير مشخص ميگردد.

الف) باالترين تفاضل برد و باخت انفرادي

 ب) باالترين برد انفرادي

ج) تفاضل جمع امتيازهاي تيمي

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

 5ه) برگزاري مسابقه مجدد در 

: صعود و سقوط و ورود
نحوه صعود و سقوط تيمها با توجه به سياست

  ها خواهد رسيد. 

: ميزباني مسابقات ليگ
هايي كه در ليگ ثبت

هفته مداوم در دور رفت يا برگشت ميزباني مسابقات را به نحو شايسته انجام  2هفته در دور برگشت يا 

) در صورتيكه باشگاه و يا تيمي داوطلب ميزباني نباشد، يا چند تيم براي ميزباني يك 

هفته داوطلب باشند، ميزبانان به صورت قرعه در هنگام قرعه

در صورتي كه تيمي يا باشگاهي مي

دهد، حداقل يك ماه قبل از تاريخ برگزاري بايد به صورت كتبي درخواست ميزباني خود را به سازمان ليگ 

اعالم نمايد در غير اينصورت مسابقات در خانه تكواندو برگزار خواهد 

سازمان ليگ موظف است از امكانات ميزباني جهت برگزاري مطلوب مسابقات بازديد و در صورت 

روز قبل از زمان برگزاري مراتب را به اطالع تيمها برساند. 15تأييد شرايط حداقل 

هاي ميهمان موظفند كليه هزينه اياب و ذهاب، اسكان و خوراك تيم خود رها و باشگاه

تأمين خوابگاه تيم

سالن مسابقات و كليه امكانات موجود بايستي طبق استاندارد و با تأييد مدير اجرايي ليگ آماده 

شود. سالن برگزاري مسابقات بايد داراي جايگاه تماشاگر حداقل به تعداد 

ب) هر تساوي تيمي 

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

) برد43 تبصره

تساوي امتيازات تيمها محاسبه خواهد شد.صورت 

بندي بازيكنان وتيمهاي پومسه برحسب جمع امتيازات هرهفته مي باشد.د) رده

: رده بندي22
رده بندي تيمها بر اساس امتيازات كسب شده انجام مي -1-

در صورت تساوي دو يا چند تيم رده بندي به ترتيب زير مشخص ميگردد. -2-

الف) باالترين تفاضل برد و باخت انفرادي

ب) باالترين برد انفرادي

ج) تفاضل جمع امتيازهاي تيمي

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

ه) برگزاري مسابقه مجدد در 

: صعود و سقوط و ورود23
نحوه صعود و سقوط تيمها با توجه به سياست -1-

ها خواهد رسيد. اطالع تيم

: ميزباني مسابقات ليگ24
هايي كه در ليگ ثبتكليه تيم -1-

هفته در دور برگشت يا يك 

  دهند.

) در صورتيكه باشگاه و يا تيمي داوطلب ميزباني نباشد، يا چند تيم براي ميزباني يك 44 تبصره

هفته داوطلب باشند، ميزبانان به صورت قرعه در هنگام قرعه

در صورتي كه تيمي يا باشگاهي مي -2-

دهد، حداقل يك ماه قبل از تاريخ برگزاري بايد به صورت كتبي درخواست ميزباني خود را به سازمان ليگ 

اعالم نمايد در غير اينصورت مسابقات در خانه تكواندو برگزار خواهد 

سازمان ليگ موظف است از امكانات ميزباني جهت برگزاري مطلوب مسابقات بازديد و در صورت  -3-

تأييد شرايط حداقل 

ها و باشگاهتيم -4-

  نمايند.

تأمين خوابگاه تيم) 45 تبصره

سالن مسابقات و كليه امكانات موجود بايستي طبق استاندارد و با تأييد مدير اجرايي ليگ آماده  -5-

شود. سالن برگزاري مسابقات بايد داراي جايگاه تماشاگر حداقل به تعداد 

ب) هر تساوي تيمي  -

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

تبصره -

صورت 

د) رده -

22ماده 
- 22-

- 22-

الف) باالترين تفاضل برد و باخت انفرادي -

ب) باالترين برد انفرادي -

ج) تفاضل جمع امتيازهاي تيمي -

د) نتيجه ديدار دو تيم در رفت و برگشت و باالترين برد صورت گرفته -

ه) برگزاري مسابقه مجدد در  -

23ماده 
- 23-

اطالع تيم

24ماده 
- 24-

يك 

دهند.

تبصره -

هفته داوطلب باشند، ميزبانان به صورت قرعه در هنگام قرعه

- 24-

دهد، حداقل يك ماه قبل از تاريخ برگزاري بايد به صورت كتبي درخواست ميزباني خود را به سازمان ليگ 

اعالم نمايد در غير اينصورت مسابقات در خانه تكواندو برگزار خواهد 

- 24-

تأييد شرايط حداقل 

- 24-

نمايند.

تبصره -

- 24-

شود. سالن برگزاري مسابقات بايد داراي جايگاه تماشاگر حداقل به تعداد 



 

 

) به تعداد الزم ـ سيستم داوري استاندارد با 

پرينتر ـ باسكول ديجيتال به تعداد الزم ـ كادر پزشكي و آمبوالنس و تجهيزات پزشكي ـ انتظامات ـ 

بايست ) در صورتي كه ميزبان هريك از وسايل مذكور را نتواند تأمين نمايد، مي

  

مربوط به مسابقات شامل اجاره بهاي سالن ـ پزشك ـ آمبوالنس ـ خدمات ـ 

هاي ليگ نونهاالن و خردساالن آقايان و بانوان، اسكان و پذيرايي داوران و كميته 

محل اسكان ورزشكاران و در 

فسخ 

اين گزينه در سايت براي آزاد سازي اعضاي تيم (بازيكنان و كادر فني) در 

اين گزينه در سايت براي حذف مبارزيني در نظر گرفته شده است كه با باشگاه 

از اين گزينه پيش از شروع مسابقات ليگ و يا در فصل نقل و انتقاالت براي انتقال 

يك فصل كامل (يكسال) و يا دو سال مي توان استفاده 

نمود و بازيكن پس از اتمام مدت انتقال موقت به تيم اول خود عودت داده مي شود و در صورتيكه تيم مبدا 

بار با شرايط 

ب) اصل قرارداد قبلي بازيكن با باشگاه دارنده به قوت خود باقي است و مدت انتقال موقت جزئي از مدت 

هاي رسمي 

از گزينه هاي ذيل مي توان پيش از شروع مسابقات ليگ و با در فصل نقل و 

  جه داشت كه بازيكن به صورت دائم به تيم مقصد انتقال داده مي شود.

) به تعداد الزم ـ سيستم داوري استاندارد با 

پرينتر ـ باسكول ديجيتال به تعداد الزم ـ كادر پزشكي و آمبوالنس و تجهيزات پزشكي ـ انتظامات ـ 

  ، صندلي، وسايل پذيرايي و ... 

) در صورتي كه ميزبان هريك از وسايل مذكور را نتواند تأمين نمايد، مي

  .تأمين كادر مورد نياز بايستي با هماهنگي مدير اجرايي ليگ صورت پذيرد

مربوط به مسابقات شامل اجاره بهاي سالن ـ پزشك ـ آمبوالنس ـ خدمات ـ 

هاي ليگ نونهاالن و خردساالن آقايان و بانوان، اسكان و پذيرايي داوران و كميته 

محل اسكان ورزشكاران و در 

فسخ  -صدور رضايتنامه

اين گزينه در سايت براي آزاد سازي اعضاي تيم (بازيكنان و كادر فني) در 

اين گزينه در سايت براي حذف مبارزيني در نظر گرفته شده است كه با باشگاه 

از اين گزينه پيش از شروع مسابقات ليگ و يا در فصل نقل و انتقاالت براي انتقال 

يك فصل كامل (يكسال) و يا دو سال مي توان استفاده 

نمود و بازيكن پس از اتمام مدت انتقال موقت به تيم اول خود عودت داده مي شود و در صورتيكه تيم مبدا 

بار با شرايط  2سقف بازيكنان خود را پركرده باشد آزاد خواهد شدو انتقال موقت در طول مدت قرارداد 

ب) اصل قرارداد قبلي بازيكن با باشگاه دارنده به قوت خود باقي است و مدت انتقال موقت جزئي از مدت 

هاي رسمي  تواند براي دو باشگاه در ليگ

از گزينه هاي ذيل مي توان پيش از شروع مسابقات ليگ و با در فصل نقل و 

جه داشت كه بازيكن به صورت دائم به تيم مقصد انتقال داده مي شود.

) به تعداد الزم ـ سيستم داوري استاندارد با 

پرينتر ـ باسكول ديجيتال به تعداد الزم ـ كادر پزشكي و آمبوالنس و تجهيزات پزشكي ـ انتظامات ـ 

، صندلي، وسايل پذيرايي و ... 

) در صورتي كه ميزبان هريك از وسايل مذكور را نتواند تأمين نمايد، مي

تأمين كادر مورد نياز بايستي با هماهنگي مدير اجرايي ليگ صورت پذيرد

مربوط به مسابقات شامل اجاره بهاي سالن ـ پزشك ـ آمبوالنس ـ خدمات ـ 

هاي ليگ نونهاالن و خردساالن آقايان و بانوان، اسكان و پذيرايي داوران و كميته 

محل اسكان ورزشكاران و در اسكان مسئولين اجرايي ليگ و داوران بايد جدا از 

  هماهنگي با رئيس هيئت تكواندو استان مربوطه در جهت ميزباني مطلوب

صدور رضايتنامه -

اين گزينه در سايت براي آزاد سازي اعضاي تيم (بازيكنان و كادر فني) در 

اين گزينه در سايت براي حذف مبارزيني در نظر گرفته شده است كه با باشگاه 

از اين گزينه پيش از شروع مسابقات ليگ و يا در فصل نقل و انتقاالت براي انتقال 

يك فصل كامل (يكسال) و يا دو سال مي توان استفاده 

نمود و بازيكن پس از اتمام مدت انتقال موقت به تيم اول خود عودت داده مي شود و در صورتيكه تيم مبدا 

سقف بازيكنان خود را پركرده باشد آزاد خواهد شدو انتقال موقت در طول مدت قرارداد 

ب) اصل قرارداد قبلي بازيكن با باشگاه دارنده به قوت خود باقي است و مدت انتقال موقت جزئي از مدت 

تواند براي دو باشگاه در ليگ

  باشد.

از گزينه هاي ذيل مي توان پيش از شروع مسابقات ليگ و با در فصل نقل و 

جه داشت كه بازيكن به صورت دائم به تيم مقصد انتقال داده مي شود.

 

) به تعداد الزم ـ سيستم داوري استاندارد با 10×  

پرينتر ـ باسكول ديجيتال به تعداد الزم ـ كادر پزشكي و آمبوالنس و تجهيزات پزشكي ـ انتظامات ـ 

، صندلي، وسايل پذيرايي و ... خدمات سالن ـ وسايل اداري مورد نياز مسابقه شامل: ميز

) در صورتي كه ميزبان هريك از وسايل مذكور را نتواند تأمين نمايد، مي

  

تأمين كادر مورد نياز بايستي با هماهنگي مدير اجرايي ليگ صورت پذيرد

مربوط به مسابقات شامل اجاره بهاي سالن ـ پزشك ـ آمبوالنس ـ خدمات ـ 

هاي ليگ نونهاالن و خردساالن آقايان و بانوان، اسكان و پذيرايي داوران و كميته 

اسكان مسئولين اجرايي ليگ و داوران بايد جدا از 

هماهنگي با رئيس هيئت تكواندو استان مربوطه در جهت ميزباني مطلوب

-انتقال موقت

اين گزينه در سايت براي آزاد سازي اعضاي تيم (بازيكنان و كادر فني) در 

  نظر گرفته شده است كه قرارداد آنان با باشگاه به پايان رسيده است.

اين گزينه در سايت براي حذف مبارزيني در نظر گرفته شده است كه با باشگاه 

  

از اين گزينه پيش از شروع مسابقات ليگ و يا در فصل نقل و انتقاالت براي انتقال 

يك فصل كامل (يكسال) و يا دو سال مي توان استفاده 

نمود و بازيكن پس از اتمام مدت انتقال موقت به تيم اول خود عودت داده مي شود و در صورتيكه تيم مبدا 

سقف بازيكنان خود را پركرده باشد آزاد خواهد شدو انتقال موقت در طول مدت قرارداد 

ب) اصل قرارداد قبلي بازيكن با باشگاه دارنده به قوت خود باقي است و مدت انتقال موقت جزئي از مدت 

تواند براي دو باشگاه در ليگ پ) يك بازيكن در يكسال در صورت انتقال موقت حداكثر مي

باشد.ت) انتقال موقت و صدور مجوز بازي تابع شرايط ثبت نام بازيكن مي

  باشد.سال مي

از گزينه هاي ذيل مي توان پيش از شروع مسابقات ليگ و با در فصل نقل و 

جه داشت كه بازيكن به صورت دائم به تيم مقصد انتقال داده مي شود.
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 10تأمين شياپ جانگ استاندارد تكواندو به ابعاد (

پرينتر ـ باسكول ديجيتال به تعداد الزم ـ كادر پزشكي و آمبوالنس و تجهيزات پزشكي ـ انتظامات ـ 

خدمات سالن ـ وسايل اداري مورد نياز مسابقه شامل: ميز

) در صورتي كه ميزبان هريك از وسايل مذكور را نتواند تأمين نمايد، مي

  هزينه تأمين آن توسط فدراسيون را پرداخت كند.

تأمين كادر مورد نياز بايستي با هماهنگي مدير اجرايي ليگ صورت پذيرد

مربوط به مسابقات شامل اجاره بهاي سالن ـ پزشك ـ آمبوالنس ـ خدمات ـ 

هاي ليگ نونهاالن و خردساالن آقايان و بانوان، اسكان و پذيرايي داوران و كميته 

اسكان مسئولين اجرايي ليگ و داوران بايد جدا از 

هماهنگي با رئيس هيئت تكواندو استان مربوطه در جهت ميزباني مطلوب

انتقال موقت -حذف مبارزين

  اعالم انقضاء قرارداد اعضا
اين گزينه در سايت براي آزاد سازي اعضاي تيم (بازيكنان و كادر فني) در 

نظر گرفته شده است كه قرارداد آنان با باشگاه به پايان رسيده است.

اين گزينه در سايت براي حذف مبارزيني در نظر گرفته شده است كه با باشگاه 

  هفتگي ثبت نشده اند.

از اين گزينه پيش از شروع مسابقات ليگ و يا در فصل نقل و انتقاالت براي انتقال 

يك فصل كامل (يكسال) و يا دو سال مي توان استفاده  –موقت بازيكنان به ساير باشگاه ها براي نيم فصل 

نمود و بازيكن پس از اتمام مدت انتقال موقت به تيم اول خود عودت داده مي شود و در صورتيكه تيم مبدا 

سقف بازيكنان خود را پركرده باشد آزاد خواهد شدو انتقال موقت در طول مدت قرارداد 

ب) اصل قرارداد قبلي بازيكن با باشگاه دارنده به قوت خود باقي است و مدت انتقال موقت جزئي از مدت 

پ) يك بازيكن در يكسال در صورت انتقال موقت حداكثر مي

ت) انتقال موقت و صدور مجوز بازي تابع شرايط ثبت نام بازيكن مي

سال مي 2فصل و حداكثر آن 

از گزينه هاي ذيل مي توان پيش از شروع مسابقات ليگ و با در فصل نقل و 

جه داشت كه بازيكن به صورت دائم به تيم مقصد انتقال داده مي شود.

تأمين شياپ جانگ استاندارد تكواندو به ابعاد (

پرينتر ـ باسكول ديجيتال به تعداد الزم ـ كادر پزشكي و آمبوالنس و تجهيزات پزشكي ـ انتظامات ـ 

خدمات سالن ـ وسايل اداري مورد نياز مسابقه شامل: ميز

) در صورتي كه ميزبان هريك از وسايل مذكور را نتواند تأمين نمايد، مي

هزينه تأمين آن توسط فدراسيون را پرداخت كند.

تأمين كادر مورد نياز بايستي با هماهنگي مدير اجرايي ليگ صورت پذيرد

مربوط به مسابقات شامل اجاره بهاي سالن ـ پزشك ـ آمبوالنس ـ خدمات ـ 

هاي ليگ نونهاالن و خردساالن آقايان و بانوان، اسكان و پذيرايي داوران و كميته 

  باشد.

اسكان مسئولين اجرايي ليگ و داوران بايد جدا از 

هماهنگي با رئيس هيئت تكواندو استان مربوطه در جهت ميزباني مطلوب

حذف مبارزين -: آزاد سازي اعضاي تيم

اعالم انقضاء قرارداد اعضا
اين گزينه در سايت براي آزاد سازي اعضاي تيم (بازيكنان و كادر فني) در  ازآزاد سازي اعضاي تيم: 

نظر گرفته شده است كه قرارداد آنان با باشگاه به پايان رسيده است.

اين گزينه در سايت براي حذف مبارزيني در نظر گرفته شده است كه با باشگاه 

هفتگي ثبت نشده اند. نموده اند اما در ارنج

از اين گزينه پيش از شروع مسابقات ليگ و يا در فصل نقل و انتقاالت براي انتقال 

موقت بازيكنان به ساير باشگاه ها براي نيم فصل 

نمود و بازيكن پس از اتمام مدت انتقال موقت به تيم اول خود عودت داده مي شود و در صورتيكه تيم مبدا 

سقف بازيكنان خود را پركرده باشد آزاد خواهد شدو انتقال موقت در طول مدت قرارداد 

ب) اصل قرارداد قبلي بازيكن با باشگاه دارنده به قوت خود باقي است و مدت انتقال موقت جزئي از مدت 

  شود.

پ) يك بازيكن در يكسال در صورت انتقال موقت حداكثر مي

ت) انتقال موقت و صدور مجوز بازي تابع شرايط ثبت نام بازيكن مي

فصل و حداكثر آن ث) حداقل مدت انتقال موقت نيم

از گزينه هاي ذيل مي توان پيش از شروع مسابقات ليگ و با در فصل نقل و 

جه داشت كه بازيكن به صورت دائم به تيم مقصد انتقال داده مي شود.

تأمين شياپ جانگ استاندارد تكواندو به ابعاد (

پرينتر ـ باسكول ديجيتال به تعداد الزم ـ كادر پزشكي و آمبوالنس و تجهيزات پزشكي ـ انتظامات ـ 

خدمات سالن ـ وسايل اداري مورد نياز مسابقه شامل: ميز

) در صورتي كه ميزبان هريك از وسايل مذكور را نتواند تأمين نمايد، مي

هزينه تأمين آن توسط فدراسيون را پرداخت كند.

تأمين كادر مورد نياز بايستي با هماهنگي مدير اجرايي ليگ صورت پذيرد

مربوط به مسابقات شامل اجاره بهاي سالن ـ پزشك ـ آمبوالنس ـ خدمات ـ هاي كليه هزينه

هاي ليگ نونهاالن و خردساالن آقايان و بانوان، اسكان و پذيرايي داوران و كميته انتظامات، اسكان تيم

باشد.برگزاري بر عهده ميزبان مي

اسكان مسئولين اجرايي ليگ و داوران بايد جدا از محل 

  سطح مطلوب باشد.

هماهنگي با رئيس هيئت تكواندو استان مربوطه در جهت ميزباني مطلوب

: آزاد سازي اعضاي تيم

اعالم انقضاء قرارداد اعضا
آزاد سازي اعضاي تيم: 

نظر گرفته شده است كه قرارداد آنان با باشگاه به پايان رسيده است.

اين گزينه در سايت براي حذف مبارزيني در نظر گرفته شده است كه با باشگاه حذف مبارزين: 

نموده اند اما در ارنج

از اين گزينه پيش از شروع مسابقات ليگ و يا در فصل نقل و انتقاالت براي انتقال انتقال موقت: 

موقت بازيكنان به ساير باشگاه ها براي نيم فصل 

نمود و بازيكن پس از اتمام مدت انتقال موقت به تيم اول خود عودت داده مي شود و در صورتيكه تيم مبدا 

سقف بازيكنان خود را پركرده باشد آزاد خواهد شدو انتقال موقت در طول مدت قرارداد 

  باشد.ذيل امكان پذير مي 

  فصلالف) ابتداي فصل يا نيم

ب) اصل قرارداد قبلي بازيكن با باشگاه دارنده به قوت خود باقي است و مدت انتقال موقت جزئي از مدت 

شود.قرارداد اصلي محسوب مي

پ) يك بازيكن در يكسال در صورت انتقال موقت حداكثر مي

  نمايد.

ت) انتقال موقت و صدور مجوز بازي تابع شرايط ثبت نام بازيكن مي

ث) حداقل مدت انتقال موقت نيم

از گزينه هاي ذيل مي توان پيش از شروع مسابقات ليگ و با در فصل نقل و  صدور رضايتنامه: 

جه داشت كه بازيكن به صورت دائم به تيم مقصد انتقال داده مي شود.انتقاالت استفاده نمود، بايد تو

تأمين شياپ جانگ استاندارد تكواندو به ابعاد ( -6-

پرينتر ـ باسكول ديجيتال به تعداد الزم ـ كادر پزشكي و آمبوالنس و تجهيزات پزشكي ـ انتظامات ـ 

خدمات سالن ـ وسايل اداري مورد نياز مسابقه شامل: ميز

) در صورتي كه ميزبان هريك از وسايل مذكور را نتواند تأمين نمايد، مي46تبصره 

هزينه تأمين آن توسط فدراسيون را پرداخت كند.

تأمين كادر مورد نياز بايستي با هماهنگي مدير اجرايي ليگ صورت پذيرد) 47 تبصره

كليه هزينه -7-

انتظامات، اسكان تيم

برگزاري بر عهده ميزبان مي

محل ) 48 تبصره

سطح مطلوب باشد.

هماهنگي با رئيس هيئت تكواندو استان مربوطه در جهت ميزباني مطلوب -8-

: آزاد سازي اعضاي تيم25

اعالم انقضاء قرارداد اعضا -قرارداد اعضاء
آزاد سازي اعضاي تيم:  -1-

نظر گرفته شده است كه قرارداد آنان با باشگاه به پايان رسيده است.

حذف مبارزين:  -2-

نموده اند اما در ارنج قرارداد امضا

انتقال موقت:  -3-

موقت بازيكنان به ساير باشگاه ها براي نيم فصل 

نمود و بازيكن پس از اتمام مدت انتقال موقت به تيم اول خود عودت داده مي شود و در صورتيكه تيم مبدا 

سقف بازيكنان خود را پركرده باشد آزاد خواهد شدو انتقال موقت در طول مدت قرارداد 

ذيل امكان پذير مي 

الف) ابتداي فصل يا نيم

ب) اصل قرارداد قبلي بازيكن با باشگاه دارنده به قوت خود باقي است و مدت انتقال موقت جزئي از مدت 

قرارداد اصلي محسوب مي

پ) يك بازيكن در يكسال در صورت انتقال موقت حداكثر مي

نمايد. فدراسيون بازي

ت) انتقال موقت و صدور مجوز بازي تابع شرايط ثبت نام بازيكن مي

ث) حداقل مدت انتقال موقت نيم

صدور رضايتنامه:   -4-

انتقاالت استفاده نمود، بايد تو

- 24-

پرينتر ـ باسكول ديجيتال به تعداد الزم ـ كادر پزشكي و آمبوالنس و تجهيزات پزشكي ـ انتظامات ـ 

خدمات سالن ـ وسايل اداري مورد نياز مسابقه شامل: ميز

تبصره  -

هزينه تأمين آن توسط فدراسيون را پرداخت كند.

تبصره -

- 24-

انتظامات، اسكان تيم

برگزاري بر عهده ميزبان مي

تبصره -

سطح مطلوب باشد.

- 24-

25ماده 

قرارداد اعضاء
- 25-

نظر گرفته شده است كه قرارداد آنان با باشگاه به پايان رسيده است.

- 25-

قرارداد امضا

- 25-

موقت بازيكنان به ساير باشگاه ها براي نيم فصل 

نمود و بازيكن پس از اتمام مدت انتقال موقت به تيم اول خود عودت داده مي شود و در صورتيكه تيم مبدا 

سقف بازيكنان خود را پركرده باشد آزاد خواهد شدو انتقال موقت در طول مدت قرارداد 

ذيل امكان پذير مي 

الف) ابتداي فصل يا نيم -

ب) اصل قرارداد قبلي بازيكن با باشگاه دارنده به قوت خود باقي است و مدت انتقال موقت جزئي از مدت  -

قرارداد اصلي محسوب مي

پ) يك بازيكن در يكسال در صورت انتقال موقت حداكثر مي -

فدراسيون بازي

ت) انتقال موقت و صدور مجوز بازي تابع شرايط ثبت نام بازيكن مي -

ث) حداقل مدت انتقال موقت نيم -

- 25-

انتقاالت استفاده نمود، بايد تو



 

 

اي پس از پايان مرحله اول ليگ 

روز  4باشد و در مسابقات رفت و برگشتي پس از پايان دور رفت، 

: در صورتيكه باشگاه و بازيكن جهت ادامه قرارداد توافق نداشته باشند جهت 

فسخ قرارداد خود از اين گزينه استفاده مي نمايند بايد توجه داشت كه در صورت فسخ قرارداد در هر زمان 

زيكن 

) در صورتي كه براي سازمان ليگ محرز شود تيمي بر عليه تيم ديگر و يا كمك به ساير 

تيم ها نسب به فسخ قرارداد بازيكنان خود اقدام نموده، از ثبت قرارداد بازيكنان آزاد شده با 

از اين گزينه در صورتيكه باشگاهي در ليگ حضور داشته و در سال 

جاري مسابقات ثبت نام ننمايد، مي تواند جهت انقضاي قرارداد اعضاي خود كه قراردادشان جاري است، 

المللي و فدراسيون تكواندو 

نفر از آنان در ارنج به صورت همزمان 

ق دو باشگاه و بازيكن صرفاً از 

باشد. در غير اينصورت قرارداد مذكور 

در صورتي كه سهام يك باشگاه واگذار شود، در وضعيت قراردادهاي بازيكنان و كادر فني تغيير حاصل 

باشگاه جديد موظف است به مفاد كليه قراردادهاي منعقده باشگاه قبلي طبق 

ها بايد با اطالع هيئت تكواندو و اداره كل ورزش و جوانان استان 

ها به سازمان ليگ تعلق 

  هاي تكواندو كشور و حاميان مالي آنان:

پرداخت هاي كشور را در صورت درخواست و 

ريال به عنوان جايزه دريافت 

اي پس از پايان مرحله اول ليگ 

باشد و در مسابقات رفت و برگشتي پس از پايان دور رفت، 

: در صورتيكه باشگاه و بازيكن جهت ادامه قرارداد توافق نداشته باشند جهت 

فسخ قرارداد خود از اين گزينه استفاده مي نمايند بايد توجه داشت كه در صورت فسخ قرارداد در هر زمان 

زيكن از برگزاري مسابقات ليگ، طرف قرارداد آزاد مي گردد، اما باشگاه نمي تواند بجاي نامبرده از با

) در صورتي كه براي سازمان ليگ محرز شود تيمي بر عليه تيم ديگر و يا كمك به ساير 

تيم ها نسب به فسخ قرارداد بازيكنان خود اقدام نموده، از ثبت قرارداد بازيكنان آزاد شده با 

از اين گزينه در صورتيكه باشگاهي در ليگ حضور داشته و در سال 

جاري مسابقات ثبت نام ننمايد، مي تواند جهت انقضاي قرارداد اعضاي خود كه قراردادشان جاري است، 

المللي و فدراسيون تكواندو 

نفر از آنان در ارنج به صورت همزمان 

ق دو باشگاه و بازيكن صرفاً از 

باشد. در غير اينصورت قرارداد مذكور 

در صورتي كه سهام يك باشگاه واگذار شود، در وضعيت قراردادهاي بازيكنان و كادر فني تغيير حاصل 

باشگاه جديد موظف است به مفاد كليه قراردادهاي منعقده باشگاه قبلي طبق 

ها بايد با اطالع هيئت تكواندو و اداره كل ورزش و جوانان استان 

ها به سازمان ليگ تعلق 

هاي تكواندو كشور و حاميان مالي آنان:
هاي كشور را در صورت درخواست و 

ريال به عنوان جايزه دريافت 

اي پس از پايان مرحله اول ليگ زمان نقل و انتقاالت در هر فصل ليگ، در مسابقات مرحله

باشد و در مسابقات رفت و برگشتي پس از پايان دور رفت، 

: در صورتيكه باشگاه و بازيكن جهت ادامه قرارداد توافق نداشته باشند جهت 

فسخ قرارداد خود از اين گزينه استفاده مي نمايند بايد توجه داشت كه در صورت فسخ قرارداد در هر زمان 

از برگزاري مسابقات ليگ، طرف قرارداد آزاد مي گردد، اما باشگاه نمي تواند بجاي نامبرده از با

) در صورتي كه براي سازمان ليگ محرز شود تيمي بر عليه تيم ديگر و يا كمك به ساير 

تيم ها نسب به فسخ قرارداد بازيكنان خود اقدام نموده، از ثبت قرارداد بازيكنان آزاد شده با 

از اين گزينه در صورتيكه باشگاهي در ليگ حضور داشته و در سال 

جاري مسابقات ثبت نام ننمايد، مي تواند جهت انقضاي قرارداد اعضاي خود كه قراردادشان جاري است، 

المللي و فدراسيون تكواندو ين كشوري و مقررات فدراسيون بين

نفر از آنان در ارنج به صورت همزمان  

ق دو باشگاه و بازيكن صرفاً از هاي ديگر كشورها با تواف

باشد. در غير اينصورت قرارداد مذكور 

در صورتي كه سهام يك باشگاه واگذار شود، در وضعيت قراردادهاي بازيكنان و كادر فني تغيير حاصل 

باشگاه جديد موظف است به مفاد كليه قراردادهاي منعقده باشگاه قبلي طبق 

ها بايد با اطالع هيئت تكواندو و اداره كل ورزش و جوانان استان 

ها به سازمان ليگ تعلق % از مبلغ فروش امتياز تيم

هاي تكواندو كشور و حاميان مالي آنان:
هاي كشور را در صورت درخواست و 

ريال به عنوان جايزه دريافت  130.000.000

 

زمان نقل و انتقاالت در هر فصل ليگ، در مسابقات مرحله

باشد و در مسابقات رفت و برگشتي پس از پايان دور رفت، 

: در صورتيكه باشگاه و بازيكن جهت ادامه قرارداد توافق نداشته باشند جهت 

فسخ قرارداد خود از اين گزينه استفاده مي نمايند بايد توجه داشت كه در صورت فسخ قرارداد در هر زمان 

از برگزاري مسابقات ليگ، طرف قرارداد آزاد مي گردد، اما باشگاه نمي تواند بجاي نامبرده از با

  جايگزين استفاده نمايد.( از سقف تعداد نفرات تيم كسر نمي گردد).

) در صورتي كه براي سازمان ليگ محرز شود تيمي بر عليه تيم ديگر و يا كمك به ساير 

تيم ها نسب به فسخ قرارداد بازيكنان خود اقدام نموده، از ثبت قرارداد بازيكنان آزاد شده با 

از اين گزينه در صورتيكه باشگاهي در ليگ حضور داشته و در سال 

جاري مسابقات ثبت نام ننمايد، مي تواند جهت انقضاي قرارداد اعضاي خود كه قراردادشان جاري است، 

ين كشوري و مقررات فدراسيون بين

 2نفر از اتباع خارجي قرارداد منعقد و در هر مسابقه حداكثر از 

هاي ديگر كشورها با تواف

باشد. در غير اينصورت قرارداد مذكور پذير ميالمللي امكان

در صورتي كه سهام يك باشگاه واگذار شود، در وضعيت قراردادهاي بازيكنان و كادر فني تغيير حاصل 

باشگاه جديد موظف است به مفاد كليه قراردادهاي منعقده باشگاه قبلي طبق 

ها بايد با اطالع هيئت تكواندو و اداره كل ورزش و جوانان استان 

% از مبلغ فروش امتياز تيم

هاي تكواندو كشور و حاميان مالي آنان:فدراسيون تكواندو جهت تشويق قهرمانان ليگ
هاي كشور را در صورت درخواست و هاي مختلف ليگ

  المللي صادر خواهد نمود.

130.000.000مبلغ   هاي آسيا،
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زمان نقل و انتقاالت در هر فصل ليگ، در مسابقات مرحله

باشد و در مسابقات رفت و برگشتي پس از پايان دور رفت، 

-   

: در صورتيكه باشگاه و بازيكن جهت ادامه قرارداد توافق نداشته باشند جهت 

فسخ قرارداد خود از اين گزينه استفاده مي نمايند بايد توجه داشت كه در صورت فسخ قرارداد در هر زمان 

از برگزاري مسابقات ليگ، طرف قرارداد آزاد مي گردد، اما باشگاه نمي تواند بجاي نامبرده از با

جايگزين استفاده نمايد.( از سقف تعداد نفرات تيم كسر نمي گردد).

) در صورتي كه براي سازمان ليگ محرز شود تيمي بر عليه تيم ديگر و يا كمك به ساير 

تيم ها نسب به فسخ قرارداد بازيكنان خود اقدام نموده، از ثبت قرارداد بازيكنان آزاد شده با 

از اين گزينه در صورتيكه باشگاهي در ليگ حضور داشته و در سال 

جاري مسابقات ثبت نام ننمايد، مي تواند جهت انقضاي قرارداد اعضاي خود كه قراردادشان جاري است، 

ين كشوري و مقررات فدراسيون بين

نفر از اتباع خارجي قرارداد منعقد و در هر مسابقه حداكثر از 

هاي ديگر كشورها با توافنقل و انتقال بازيكنان و مربيان خارجي با باشگاه

المللي امكانطريق فدراسيون دو كشور و براساس مقررات بين

در صورتي كه سهام يك باشگاه واگذار شود، در وضعيت قراردادهاي بازيكنان و كادر فني تغيير حاصل 

باشگاه جديد موظف است به مفاد كليه قراردادهاي منعقده باشگاه قبلي طبق 

ها بايد با اطالع هيئت تكواندو و اداره كل ورزش و جوانان استان 

% از مبلغ فروش امتياز تيم20ك به گسترش و اشاعه تكواندو 

فدراسيون تكواندو جهت تشويق قهرمانان ليگ
هاي مختلف ليگ

المللي صادر خواهد نمود.

        فارس:فارس:فارس:فارس:ب) ليگ برتر جوانان و بزرگساالن آقايان جام خليجب) ليگ برتر جوانان و بزرگساالن آقايان جام خليجب) ليگ برتر جوانان و بزرگساالن آقايان جام خليجب) ليگ برتر جوانان و بزرگساالن آقايان جام خليج

هاي آسيا،قهرمان: ضمن كسب امتياز حضور در جام باشگاه

زمان نقل و انتقاالت در هر فصل ليگ، در مسابقات مرحله

باشد و در مسابقات رفت و برگشتي پس از پايان دور رفت، روز مانده به مرحله دوم مي

  باشد.دور برگشت مي

: در صورتيكه باشگاه و بازيكن جهت ادامه قرارداد توافق نداشته باشند جهت 

فسخ قرارداد خود از اين گزينه استفاده مي نمايند بايد توجه داشت كه در صورت فسخ قرارداد در هر زمان 

از برگزاري مسابقات ليگ، طرف قرارداد آزاد مي گردد، اما باشگاه نمي تواند بجاي نامبرده از با

جايگزين استفاده نمايد.( از سقف تعداد نفرات تيم كسر نمي گردد).

) در صورتي كه براي سازمان ليگ محرز شود تيمي بر عليه تيم ديگر و يا كمك به ساير 

تيم ها نسب به فسخ قرارداد بازيكنان خود اقدام نموده، از ثبت قرارداد بازيكنان آزاد شده با 

  گيري خواهد نمود.

از اين گزينه در صورتيكه باشگاهي در ليگ حضور داشته و در سال اعالم انقضاي قرارداد اعضاء : 

جاري مسابقات ثبت نام ننمايد، مي تواند جهت انقضاي قرارداد اعضاي خود كه قراردادشان جاري است، 

ين كشوري و مقررات فدراسيون بينتواند باتوجه به قوان

نفر از اتباع خارجي قرارداد منعقد و در هر مسابقه حداكثر از 

نقل و انتقال بازيكنان و مربيان خارجي با باشگاه

طريق فدراسيون دو كشور و براساس مقررات بين

در صورتي كه سهام يك باشگاه واگذار شود، در وضعيت قراردادهاي بازيكنان و كادر فني تغيير حاصل 

باشگاه جديد موظف است به مفاد كليه قراردادهاي منعقده باشگاه قبلي طبق 

  مدارك سازمان ليگ عمل نمايد.

ها بايد با اطالع هيئت تكواندو و اداره كل ورزش و جوانان استان هرگونه نقل و انتقال امتياز باشگاه

  متبوع و زير نظر سازمان ليگ صورت پذيرد.

ك به گسترش و اشاعه تكواندو 

فدراسيون تكواندو جهت تشويق قهرمانان ليگ
هاي مختلف ليگالف) مجوز حضور مقام اول تا سوم تيمي رده

المللي صادر خواهد نمود.هاي بينها در يكي از تورنمنت

ب) ليگ برتر جوانان و بزرگساالن آقايان جام خليجب) ليگ برتر جوانان و بزرگساالن آقايان جام خليجب) ليگ برتر جوانان و بزرگساالن آقايان جام خليجب) ليگ برتر جوانان و بزرگساالن آقايان جام خليج

قهرمان: ضمن كسب امتياز حضور در جام باشگاه

زمان نقل و انتقاالت در هر فصل ليگ، در مسابقات مرحله

روز مانده به مرحله دوم مي

دور برگشت مي

: در صورتيكه باشگاه و بازيكن جهت ادامه قرارداد توافق نداشته باشند جهت  فسخ قرارداد اعضاء

فسخ قرارداد خود از اين گزينه استفاده مي نمايند بايد توجه داشت كه در صورت فسخ قرارداد در هر زمان 

از برگزاري مسابقات ليگ، طرف قرارداد آزاد مي گردد، اما باشگاه نمي تواند بجاي نامبرده از با

جايگزين استفاده نمايد.( از سقف تعداد نفرات تيم كسر نمي گردد).

) در صورتي كه براي سازمان ليگ محرز شود تيمي بر عليه تيم ديگر و يا كمك به ساير 

تيم ها نسب به فسخ قرارداد بازيكنان خود اقدام نموده، از ثبت قرارداد بازيكنان آزاد شده با 

گيري خواهد نمود.

اعالم انقضاي قرارداد اعضاء : 

جاري مسابقات ثبت نام ننمايد، مي تواند جهت انقضاي قرارداد اعضاي خود كه قراردادشان جاري است، 

تواند باتوجه به قوانهر باشگاه مي

نفر از اتباع خارجي قرارداد منعقد و در هر مسابقه حداكثر از 

نقل و انتقال بازيكنان و مربيان خارجي با باشگاه

طريق فدراسيون دو كشور و براساس مقررات بين

در صورتي كه سهام يك باشگاه واگذار شود، در وضعيت قراردادهاي بازيكنان و كادر فني تغيير حاصل 

باشگاه جديد موظف است به مفاد كليه قراردادهاي منعقده باشگاه قبلي طبق 

مدارك سازمان ليگ عمل نمايد.

هرگونه نقل و انتقال امتياز باشگاه

متبوع و زير نظر سازمان ليگ صورت پذيرد.

ك به گسترش و اشاعه تكواندو به منظور كم

فدراسيون تكواندو جهت تشويق قهرمانان ليگ
الف) مجوز حضور مقام اول تا سوم تيمي رده

ها در يكي از تورنمنت

ب) ليگ برتر جوانان و بزرگساالن آقايان جام خليجب) ليگ برتر جوانان و بزرگساالن آقايان جام خليجب) ليگ برتر جوانان و بزرگساالن آقايان جام خليجب) ليگ برتر جوانان و بزرگساالن آقايان جام خليج

قهرمان: ضمن كسب امتياز حضور در جام باشگاه

زمان نقل و انتقاالت در هر فصل ليگ، در مسابقات مرحله) 49

روز مانده به مرحله دوم مي

دور برگشت مي مانده به شروع

فسخ قرارداد اعضاء -5

فسخ قرارداد خود از اين گزينه استفاده مي نمايند بايد توجه داشت كه در صورت فسخ قرارداد در هر زمان 

از برگزاري مسابقات ليگ، طرف قرارداد آزاد مي گردد، اما باشگاه نمي تواند بجاي نامبرده از با

جايگزين استفاده نمايد.( از سقف تعداد نفرات تيم كسر نمي گردد).

) در صورتي كه براي سازمان ليگ محرز شود تيمي بر عليه تيم ديگر و يا كمك به ساير 50تبصره 

تيم ها نسب به فسخ قرارداد بازيكنان خود اقدام نموده، از ثبت قرارداد بازيكنان آزاد شده با 

گيري خواهد نمود.ساير تيم ها جلو

اعالم انقضاي قرارداد اعضاء :  -6

جاري مسابقات ثبت نام ننمايد، مي تواند جهت انقضاي قرارداد اعضاي خود كه قراردادشان جاري است، 

  استفاده نمايد.

هر باشگاه مي -7

نفر از اتباع خارجي قرارداد منعقد و در هر مسابقه حداكثر از  4حداكثر با 

  استفاده نمايند.

نقل و انتقال بازيكنان و مربيان خارجي با باشگاه -8

طريق فدراسيون دو كشور و براساس مقررات بين

  معتبر نيست.

در صورتي كه سهام يك باشگاه واگذار شود، در وضعيت قراردادهاي بازيكنان و كادر فني تغيير حاصل  -9

  نخواهد شد.

باشگاه جديد موظف است به مفاد كليه قراردادهاي منعقده باشگاه قبلي طبق  )51تبصره 

مدارك سازمان ليگ عمل نمايد.

هرگونه نقل و انتقال امتياز باشگاه -10

متبوع و زير نظر سازمان ليگ صورت پذيرد.

به منظور كم -11

  گيرد.

فدراسيون تكواندو جهت تشويق قهرمانان ليگ: 
الف) مجوز حضور مقام اول تا سوم تيمي رده

ها در يكي از تورنمنتكليه هزينه

ب) ليگ برتر جوانان و بزرگساالن آقايان جام خليجب) ليگ برتر جوانان و بزرگساالن آقايان جام خليجب) ليگ برتر جوانان و بزرگساالن آقايان جام خليجب) ليگ برتر جوانان و بزرگساالن آقايان جام خليج

قهرمان: ضمن كسب امتياز حضور در جام باشگاه

  خواهد نمود.

49 تبصره

روز مانده به مرحله دوم مي 4تا 

مانده به شروع

- 25-5

فسخ قرارداد خود از اين گزينه استفاده مي نمايند بايد توجه داشت كه در صورت فسخ قرارداد در هر زمان 

از برگزاري مسابقات ليگ، طرف قرارداد آزاد مي گردد، اما باشگاه نمي تواند بجاي نامبرده از با

جايگزين استفاده نمايد.( از سقف تعداد نفرات تيم كسر نمي گردد).

تبصره  -

تيم ها نسب به فسخ قرارداد بازيكنان خود اقدام نموده، از ثبت قرارداد بازيكنان آزاد شده با 

ساير تيم ها جلو

- 25-6

جاري مسابقات ثبت نام ننمايد، مي تواند جهت انقضاي قرارداد اعضاي خود كه قراردادشان جاري است، 

استفاده نمايد.

- 25-7

حداكثر با 

استفاده نمايند.

- 25-8

طريق فدراسيون دو كشور و براساس مقررات بين

معتبر نيست.

- 25-9

نخواهد شد.

تبصره  -

مدارك سازمان ليگ عمل نمايد.

- 25-10

متبوع و زير نظر سازمان ليگ صورت پذيرد.

- 25-11

گيرد.مي

: 26ماده 
الف) مجوز حضور مقام اول تا سوم تيمي رده -

كليه هزينه

ب) ليگ برتر جوانان و بزرگساالن آقايان جام خليجب) ليگ برتر جوانان و بزرگساالن آقايان جام خليجب) ليگ برتر جوانان و بزرگساالن آقايان جام خليجب) ليگ برتر جوانان و بزرگساالن آقايان جام خليج -

قهرمان: ضمن كسب امتياز حضور در جام باشگاه -

خواهد نمود.



 

 

ريال به عنوان جايزه 

ضمن كسب امتياز حضور در مسابقات انتخابي 

ريال به عنوان جايزه 

و امتياز حضور در مسابقات انتخابي براي شركت 

  ريال به عنوان جايزه دريافت خواهد نمود.

ريال به عنوان جايزه 

ريال به عنوان جايزه 

ريال به عنوان جايزه دريافت 

ريال به عنوان جايزه 

ريال به عنوان جايزه 

ريال به عنوان جايزه دريافت 

ريال به عنوان جايزه 

عنوان جايزه 

ريال به عنوان جايزه دريافت 

ريال به عنوان جايزه 

ريال به عنوان جايزه 

  

ريال به عنوان جايزه  

ضمن كسب امتياز حضور در مسابقات انتخابي 

ريال به عنوان جايزه  

و امتياز حضور در مسابقات انتخابي براي شركت 

ريال به عنوان جايزه دريافت خواهد نمود.

ريال به عنوان جايزه  

ريال به عنوان جايزه  

ريال به عنوان جايزه دريافت 

ريال به عنوان جايزه  30.000.000

ريال به عنوان جايزه  

ريال به عنوان جايزه دريافت 

ريال به عنوان جايزه  25.000.000

عنوان جايزه ريال به  

ريال به عنوان جايزه دريافت 

ريال به عنوان جايزه  4

ريال به عنوان جايزه  

  

 80.000.000مبلغ 

ضمن كسب امتياز حضور در مسابقات انتخابي 

 50.000.000مبلغ 

و امتياز حضور در مسابقات انتخابي براي شركت 

ريال به عنوان جايزه دريافت خواهد نمود.

 60.000.000نايب قهرمان: ضمن كسب امتياز حضور در ليگ برتر بزرگساالن، مبلغ 

 40.000.000مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

ريال به عنوان جايزه دريافت  50.000.000

30.000.000نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

 20.000.000مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

ريال به عنوان جايزه دريافت  40.000.000

25.000.000نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

 15.000.000مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

ريال به عنوان جايزه دريافت  60.000.000

40.000.000نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

 20.000.000مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

  

 

مبلغ   هاي آسيا،

ضمن كسب امتياز حضور در مسابقات انتخابي  مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود،

مبلغ  براي حضور در جام باشگاه هاي آسيا با تيم اول ليگ نقش جهان،

        

و امتياز حضور در مسابقات انتخابي براي شركت  قهرمان: ضمن كسب امتياز حضور در ليگ برتر بزرگساالن

ريال به عنوان جايزه دريافت خواهد نمود. 100.000.000

نايب قهرمان: ضمن كسب امتياز حضور در ليگ برتر بزرگساالن، مبلغ 

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

50.000.000قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام اول شود، مبلغ 

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

40.000.000د، مبلغ قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام اول شو

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

60.000.000قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام اول شود، مبلغ 

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 
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هاي آسيا،تياز حضور در جام باشگاه

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود،

براي حضور در جام باشگاه هاي آسيا با تيم اول ليگ نقش جهان،

-   

        ج) ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن آقايان جام نقش جهان:ج) ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن آقايان جام نقش جهان:ج) ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن آقايان جام نقش جهان:ج) ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن آقايان جام نقش جهان:

قهرمان: ضمن كسب امتياز حضور در ليگ برتر بزرگساالن

0.000.000، مبلغ در جام باشگاه هاي آسيا با تيم سوم ليگ برتر

نايب قهرمان: ضمن كسب امتياز حضور در ليگ برتر بزرگساالن، مبلغ 

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

        سازان المپيك:سازان المپيك:سازان المپيك:سازان المپيك:

قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام اول شود، مبلغ 

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

        هاي تكواندو:هاي تكواندو:هاي تكواندو:هاي تكواندو:

قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام اول شو

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

        هاي كشور:هاي كشور:هاي كشور:هاي كشور:

قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام اول شود، مبلغ 

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

تياز حضور در جام باشگاه

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود،

براي حضور در جام باشگاه هاي آسيا با تيم اول ليگ نقش جهان،

ج) ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن آقايان جام نقش جهان:ج) ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن آقايان جام نقش جهان:ج) ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن آقايان جام نقش جهان:ج) ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن آقايان جام نقش جهان:

قهرمان: ضمن كسب امتياز حضور در ليگ برتر بزرگساالن

در جام باشگاه هاي آسيا با تيم سوم ليگ برتر

نايب قهرمان: ضمن كسب امتياز حضور در ليگ برتر بزرگساالن، مبلغ 

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

سازان المپيك:سازان المپيك:سازان المپيك:سازان المپيك:د) ليگ نوجوانان آقايان و بانوان جام آيندهد) ليگ نوجوانان آقايان و بانوان جام آيندهد) ليگ نوجوانان آقايان و بانوان جام آيندهد) ليگ نوجوانان آقايان و بانوان جام آينده

قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام اول شود، مبلغ 

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

هاي تكواندو:هاي تكواندو:هاي تكواندو:هاي تكواندو:و) ليگ نونهاالن آقايان و بانوان جام شكوفهو) ليگ نونهاالن آقايان و بانوان جام شكوفهو) ليگ نونهاالن آقايان و بانوان جام شكوفهو) ليگ نونهاالن آقايان و بانوان جام شكوفه

قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام اول شو

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

هاي كشور:هاي كشور:هاي كشور:هاي كشور:ز) ليگ برتر پومسه آقايان و بانوان باشگاهز) ليگ برتر پومسه آقايان و بانوان باشگاهز) ليگ برتر پومسه آقايان و بانوان باشگاهز) ليگ برتر پومسه آقايان و بانوان باشگاه

قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام اول شود، مبلغ 

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

تياز حضور در جام باشگاهنايب قهرمان: ضمن كسب ام

  دريافت خواهد نمود.

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود،

براي حضور در جام باشگاه هاي آسيا با تيم اول ليگ نقش جهان،

  دريافت خواهد نمود.

ج) ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن آقايان جام نقش جهان:ج) ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن آقايان جام نقش جهان:ج) ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن آقايان جام نقش جهان:ج) ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن آقايان جام نقش جهان:

قهرمان: ضمن كسب امتياز حضور در ليگ برتر بزرگساالن

در جام باشگاه هاي آسيا با تيم سوم ليگ برتر

نايب قهرمان: ضمن كسب امتياز حضور در ليگ برتر بزرگساالن، مبلغ 

  دريافت خواهد نمود.

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

  فت خواهد نمود.

د) ليگ نوجوانان آقايان و بانوان جام آيندهد) ليگ نوجوانان آقايان و بانوان جام آيندهد) ليگ نوجوانان آقايان و بانوان جام آيندهد) ليگ نوجوانان آقايان و بانوان جام آينده

قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام اول شود، مبلغ 

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

  دريافت خواهد نمود.

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

  دريافت خواهد نمود.

و) ليگ نونهاالن آقايان و بانوان جام شكوفهو) ليگ نونهاالن آقايان و بانوان جام شكوفهو) ليگ نونهاالن آقايان و بانوان جام شكوفهو) ليگ نونهاالن آقايان و بانوان جام شكوفه

قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام اول شو

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

  دريافت خواهد نمود.

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

  دريافت خواهد نمود.

ز) ليگ برتر پومسه آقايان و بانوان باشگاهز) ليگ برتر پومسه آقايان و بانوان باشگاهز) ليگ برتر پومسه آقايان و بانوان باشگاهز) ليگ برتر پومسه آقايان و بانوان باشگاه

قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام اول شود، مبلغ 

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

  دريافت خواهد نمود.

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

  دريافت خواهد نمود.

نايب قهرمان: ضمن كسب ام

دريافت خواهد نمود.

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود،

براي حضور در جام باشگاه هاي آسيا با تيم اول ليگ نقش جهان،

دريافت خواهد نمود.

ج) ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن آقايان جام نقش جهان:ج) ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن آقايان جام نقش جهان:ج) ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن آقايان جام نقش جهان:ج) ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن آقايان جام نقش جهان:

قهرمان: ضمن كسب امتياز حضور در ليگ برتر بزرگساالن

در جام باشگاه هاي آسيا با تيم سوم ليگ برتر

نايب قهرمان: ضمن كسب امتياز حضور در ليگ برتر بزرگساالن، مبلغ 

دريافت خواهد نمود.

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

فت خواهد نمود.دريا

د) ليگ نوجوانان آقايان و بانوان جام آيندهد) ليگ نوجوانان آقايان و بانوان جام آيندهد) ليگ نوجوانان آقايان و بانوان جام آيندهد) ليگ نوجوانان آقايان و بانوان جام آينده

قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام اول شود، مبلغ 

  خواهد نمود.

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

دريافت خواهد نمود.

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

دريافت خواهد نمود.

و) ليگ نونهاالن آقايان و بانوان جام شكوفهو) ليگ نونهاالن آقايان و بانوان جام شكوفهو) ليگ نونهاالن آقايان و بانوان جام شكوفهو) ليگ نونهاالن آقايان و بانوان جام شكوفه

قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام اول شو

  خواهد نمود.

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

دريافت خواهد نمود.

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

دريافت خواهد نمود.

ز) ليگ برتر پومسه آقايان و بانوان باشگاهز) ليگ برتر پومسه آقايان و بانوان باشگاهز) ليگ برتر پومسه آقايان و بانوان باشگاهز) ليگ برتر پومسه آقايان و بانوان باشگاه

قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام اول شود، مبلغ 

  خواهد نمود.

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

دريافت خواهد نمود.

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

دريافت خواهد نمود.

نايب قهرمان: ضمن كسب ام -

دريافت خواهد نمود.

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، -

براي حضور در جام باشگاه هاي آسيا با تيم اول ليگ نقش جهان،

دريافت خواهد نمود.

ج) ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن آقايان جام نقش جهان:ج) ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن آقايان جام نقش جهان:ج) ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن آقايان جام نقش جهان:ج) ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن آقايان جام نقش جهان:

قهرمان: ضمن كسب امتياز حضور در ليگ برتر بزرگساالن -

در جام باشگاه هاي آسيا با تيم سوم ليگ برتر

نايب قهرمان: ضمن كسب امتياز حضور در ليگ برتر بزرگساالن، مبلغ  -

دريافت خواهد نمود.

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ  -

دريا

د) ليگ نوجوانان آقايان و بانوان جام آيندهد) ليگ نوجوانان آقايان و بانوان جام آيندهد) ليگ نوجوانان آقايان و بانوان جام آيندهد) ليگ نوجوانان آقايان و بانوان جام آينده

قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام اول شود، مبلغ  -

خواهد نمود.

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ  -

دريافت خواهد نمود.

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ  -

دريافت خواهد نمود.

و) ليگ نونهاالن آقايان و بانوان جام شكوفهو) ليگ نونهاالن آقايان و بانوان جام شكوفهو) ليگ نونهاالن آقايان و بانوان جام شكوفهو) ليگ نونهاالن آقايان و بانوان جام شكوفه

قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام اول شو -

خواهد نمود.

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ  -

دريافت خواهد نمود.

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ  -

دريافت خواهد نمود.

ز) ليگ برتر پومسه آقايان و بانوان باشگاهز) ليگ برتر پومسه آقايان و بانوان باشگاهز) ليگ برتر پومسه آقايان و بانوان باشگاهز) ليگ برتر پومسه آقايان و بانوان باشگاه

قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام اول شود، مبلغ  -

خواهد نمود.

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ  -

دريافت خواهد نمود.

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ  -

دريافت خواهد نمود.



 

 

ريال به عنوان جايزه دريافت 

ريال به عنوان جايزه 

يال به عنوان جايزه 

ريال به عنوان جايزه دريافت 

ال به عنوان جايزه 

ريال به عنوان جايزه 

ليگ در سازمان ليگ مطرح و تصميم مقتضي 

بيني نشـده باشـد و مـرتبط بـا     

تواند مراتب را كتباً به فدراسيون اعالم و تصميمات 

پس از برگزاري جلسات با حضور 

  هاي مرتبط در فدراسيون انجام و به صورت الحاقيه اعالم خواهد شد.

و تقويت روح ورزش و نظم مسابقات هر سال به يك تيم در 

تر رعايت نمايد، كاپ اخالق و حكم اعطا 

هاي از برترين

        

ريال به عنوان جايزه دريافت 

ريال به عنوان جايزه  30.000.000

يال به عنوان جايزه ر 

ريال به عنوان جايزه دريافت 

ال به عنوان جايزه ري 35.000.000

ريال به عنوان جايزه  

ليگ در سازمان ليگ مطرح و تصميم مقتضي 

بيني نشـده باشـد و مـرتبط بـا     

تواند مراتب را كتباً به فدراسيون اعالم و تصميمات 

پس از برگزاري جلسات با حضور 

هاي مرتبط در فدراسيون انجام و به صورت الحاقيه اعالم خواهد شد.

و تقويت روح ورزش و نظم مسابقات هر سال به يك تيم در 

تر رعايت نمايد، كاپ اخالق و حكم اعطا 

از برترينهاي داوران، مربيان، سرپرستان و ورزشكاران 

        

ريال به عنوان جايزه دريافت  40.000.000

30.000.000نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

 15.000.000مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

ريال به عنوان جايزه دريافت  60.000.000

35.000.000نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

 25.000.000مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

ليگ در سازمان ليگ مطرح و تصميم مقتضي 

بيني نشـده باشـد و مـرتبط بـا     پيش

تواند مراتب را كتباً به فدراسيون اعالم و تصميمات 

پس از برگزاري جلسات با حضور  دستورالعمل اجرايي

هاي مرتبط در فدراسيون انجام و به صورت الحاقيه اعالم خواهد شد.

و تقويت روح ورزش و نظم مسابقات هر سال به يك تيم در 

تر رعايت نمايد، كاپ اخالق و حكم اعطا 

هاي داوران، مربيان، سرپرستان و ورزشكاران 

        

 

40.000.000مقام اول شود، مبلغ 

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

60.000.000قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام اول شود، مبلغ 

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

ليگ در سازمان ليگ مطرح و تصميم مقتضي  دستورالعمل اجرايي

پيش دستورالعمل اجرايي

تواند مراتب را كتباً به فدراسيون اعالم و تصميمات 

دستورالعمل اجرايي

هاي مرتبط در فدراسيون انجام و به صورت الحاقيه اعالم خواهد شد.

و تقويت روح ورزش و نظم مسابقات هر سال به يك تيم در 

تر رعايت نمايد، كاپ اخالق و حكم اعطا هر رده ليگ كه ضوابط و شرايط مسابقات و مباني اخالقي را به نحو شايسته

هاي داوران، مربيان، سرپرستان و ورزشكاران 

  هر رده ليگ در هر سال با اهداء حكم و تنديس تقدير خواهد نمود.
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        هاي كشور:هاي كشور:هاي كشور:هاي كشور:

مقام اول شود، مبلغ قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب 

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام اول شود، مبلغ 

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

دستورالعمل اجرايي

دستورالعمل اجراييدر صورتي كه مواردي پيش آيد كه در اين 

تواند مراتب را كتباً به فدراسيون اعالم و تصميمات منافع ملي، حفظ ارزشها و تحكيم ليگ باشد، سازمان ليگ مي

  جرا گذاشته شود.

دستورالعمل اجراييهرگونه تغيير، يا كم و زياد نمودن مواد اين 

هاي مرتبط در فدراسيون انجام و به صورت الحاقيه اعالم خواهد شد.

و تقويت روح ورزش و نظم مسابقات هر سال به يك تيم در  سازمان ليگ به منظور تحكيم مباني اخالقي

هر رده ليگ كه ضوابط و شرايط مسابقات و مباني اخالقي را به نحو شايسته

هاي داوران، مربيان، سرپرستان و ورزشكاران سازمان ليگ به منظور ارج نهادن به تالش

هر رده ليگ در هر سال با اهداء حكم و تنديس تقدير خواهد نمود.

هاي كشور:هاي كشور:هاي كشور:هاي كشور:ز) ليگ دسته يك پومسه آقايان و بانوان باشگاهز) ليگ دسته يك پومسه آقايان و بانوان باشگاهز) ليگ دسته يك پومسه آقايان و بانوان باشگاهز) ليگ دسته يك پومسه آقايان و بانوان باشگاه

قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب 

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام اول شود، مبلغ 

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

دستورالعمل اجراييبيني نشده احتمالي در 

  مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

در صورتي كه مواردي پيش آيد كه در اين 

منافع ملي، حفظ ارزشها و تحكيم ليگ باشد، سازمان ليگ مي

جرا گذاشته شود.

هرگونه تغيير، يا كم و زياد نمودن مواد اين 

هاي مرتبط در فدراسيون انجام و به صورت الحاقيه اعالم خواهد شد.متخصصين و رئيس سازمان ليگ و كميته

سازمان ليگ به منظور تحكيم مباني اخالقي

هر رده ليگ كه ضوابط و شرايط مسابقات و مباني اخالقي را به نحو شايسته

سازمان ليگ به منظور ارج نهادن به تالش

هر رده ليگ در هر سال با اهداء حكم و تنديس تقدير خواهد نمود.

ز) ليگ دسته يك پومسه آقايان و بانوان باشگاهز) ليگ دسته يك پومسه آقايان و بانوان باشگاهز) ليگ دسته يك پومسه آقايان و بانوان باشگاهز) ليگ دسته يك پومسه آقايان و بانوان باشگاه

قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب 

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

  دريافت خواهد نمود.

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

  دريافت خواهد نمود.

        ح) ليگ دسته يك بانوان جام كوثر:ح) ليگ دسته يك بانوان جام كوثر:ح) ليگ دسته يك بانوان جام كوثر:ح) ليگ دسته يك بانوان جام كوثر:

قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام اول شود، مبلغ 

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

  دريافت خواهد نمود.

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

  دريافت خواهد نمود.

بيني نشده احتمالي در 

مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

در صورتي كه مواردي پيش آيد كه در اين 

منافع ملي، حفظ ارزشها و تحكيم ليگ باشد، سازمان ليگ مي

متخذه از سوي فدراسيون به مرحله ا

هرگونه تغيير، يا كم و زياد نمودن مواد اين 

متخصصين و رئيس سازمان ليگ و كميته

سازمان ليگ به منظور تحكيم مباني اخالقي

هر رده ليگ كه ضوابط و شرايط مسابقات و مباني اخالقي را به نحو شايسته

سازمان ليگ به منظور ارج نهادن به تالش

هر رده ليگ در هر سال با اهداء حكم و تنديس تقدير خواهد نمود.

ز) ليگ دسته يك پومسه آقايان و بانوان باشگاهز) ليگ دسته يك پومسه آقايان و بانوان باشگاهز) ليگ دسته يك پومسه آقايان و بانوان باشگاهز) ليگ دسته يك پومسه آقايان و بانوان باشگاه

قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب 

  خواهد نمود.

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

دريافت خواهد نمود.

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

دريافت خواهد نمود.

ح) ليگ دسته يك بانوان جام كوثر:ح) ليگ دسته يك بانوان جام كوثر:ح) ليگ دسته يك بانوان جام كوثر:ح) ليگ دسته يك بانوان جام كوثر:

قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام اول شود، مبلغ 

  خواهد نمود.

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ 

دريافت خواهد نمود.

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ 

دريافت خواهد نمود.

بيني نشده احتمالي در موارد پيش: 27

مورد اجرا گذاشته خواهد شد.اتخاذ و به 

در صورتي كه مواردي پيش آيد كه در اين  :28

منافع ملي، حفظ ارزشها و تحكيم ليگ باشد، سازمان ليگ مي

متخذه از سوي فدراسيون به مرحله ا

هرگونه تغيير، يا كم و زياد نمودن مواد اين  :29

متخصصين و رئيس سازمان ليگ و كميته

سازمان ليگ به منظور تحكيم مباني اخالقي: 30

هر رده ليگ كه ضوابط و شرايط مسابقات و مباني اخالقي را به نحو شايسته

  

سازمان ليگ به منظور ارج نهادن به تالش: 31

هر رده ليگ در هر سال با اهداء حكم و تنديس تقدير خواهد نمود.

ز) ليگ دسته يك پومسه آقايان و بانوان باشگاهز) ليگ دسته يك پومسه آقايان و بانوان باشگاهز) ليگ دسته يك پومسه آقايان و بانوان باشگاهز) ليگ دسته يك پومسه آقايان و بانوان باشگاه

قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب  -

خواهد نمود.

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ  -

دريافت خواهد نمود.

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ  -

دريافت خواهد نمود.

ح) ليگ دسته يك بانوان جام كوثر:ح) ليگ دسته يك بانوان جام كوثر:ح) ليگ دسته يك بانوان جام كوثر:ح) ليگ دسته يك بانوان جام كوثر:

قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام اول شود، مبلغ  -

خواهد نمود.

نايب قهرمان: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام دوم شود، مبلغ  -

دريافت خواهد نمود.

مقام سوم: باشگاه و يا تيمي كه موفق به كسب مقام سوم شود، مبلغ  -

دريافت خواهد نمود.

27ماده 
اتخاذ و به 

28ماده 
منافع ملي، حفظ ارزشها و تحكيم ليگ باشد، سازمان ليگ مي

متخذه از سوي فدراسيون به مرحله ا

29ماده 
متخصصين و رئيس سازمان ليگ و كميته

30ماده 
هر رده ليگ كه ضوابط و شرايط مسابقات و مباني اخالقي را به نحو شايسته

  نمايد.مي

31ماده 
هر رده ليگ در هر سال با اهداء حكم و تنديس تقدير خواهد نمود.



 

 

                        

 

            

43 
 

 
 

 

     مقررات دوپينگمقررات دوپينگمقررات دوپينگمقررات دوپينگ

 قوانين پزشكيقوانين پزشكيقوانين پزشكيقوانين پزشكي

مقررات دوپينگمقررات دوپينگمقررات دوپينگمقررات دوپينگ

قوانين پزشكيقوانين پزشكيقوانين پزشكيقوانين پزشكي

مقررات دوپينگمقررات دوپينگمقررات دوپينگمقررات دوپينگ

قوانين پزشكيقوانين پزشكيقوانين پزشكيقوانين پزشكي        

مقررات دوپينگمقررات دوپينگمقررات دوپينگمقررات دوپينگ     

        

        

        

        

        

        

        

        

-         

-



 

 

فرم سالمت جسماني كه توسط كميته پزشكي 

  و به همراه ساير مدارك ارائه نمايند.

كنترل  وساعته طب ورزشي) 

سوي  هاي مذكور بايد از

گردند و بايد مدتي 

اجرايي ليگ مربوطه جهت جلوگيري از ارنج 

آنان تا قبل از پايان مدت تعيين شده و همچنين باشگاه مربوطه جهت عدم استفاده از آنان در زمان تعيين 

خارج از مسابقه منوط به ارائه گواهي سالمت 

در غير اينصورت ورزشكار مجاز به 

ها و ورزشكار 

 تر آنان به ميادين ورزشي باحمايت و

انجام آزمايشات اوليه ورزشكاراني كه جهت عقد قرارداد با باشگاه جهت بررسي سالمت جسماني به كميته 

گردند اعم از چكاپ و آزمايشات پاراكلينيك، نوار قلب، عكس ريه و سابقه 

كميته پزشكي سازمان ليگ موظف است در كليه مسابقات ليگ از پزشكان حاذق و متخصص و تجهيزات 

هاي ورزشي در كميته خدمات درماني 

رت بيمه 

فرم سالمت جسماني كه توسط كميته پزشكي 

و به همراه ساير مدارك ارائه نمايند.

ساعته طب ورزشي) 

هاي مذكور بايد از

گردند و بايد مدتي براي ورزشكاراني كه در حين برگزاري مسابقات دچار آسيب مي

اجرايي ليگ مربوطه جهت جلوگيري از ارنج 

آنان تا قبل از پايان مدت تعيين شده و همچنين باشگاه مربوطه جهت عدم استفاده از آنان در زمان تعيين 

خارج از مسابقه منوط به ارائه گواهي سالمت 

در غير اينصورت ورزشكار مجاز به 

ها و ورزشكار شركت در مسابقه نخواهد بود و مسئوليت هرگونه حادثه احتمالي به عهده باشگاه

تر آنان به ميادين ورزشي باحمايت و

انجام آزمايشات اوليه ورزشكاراني كه جهت عقد قرارداد با باشگاه جهت بررسي سالمت جسماني به كميته 

گردند اعم از چكاپ و آزمايشات پاراكلينيك، نوار قلب، عكس ريه و سابقه 

كميته پزشكي سازمان ليگ موظف است در كليه مسابقات ليگ از پزشكان حاذق و متخصص و تجهيزات 

هاي ورزشي در كميته خدمات درماني 

رت بيمه سازمان تربيت بدني ورزشكاران بدون داشتن كا

فرم سالمت جسماني كه توسط كميته پزشكي 

و به همراه ساير مدارك ارائه نمايند.

  ارسال رونوشت آن به سازمان ليگ

ساعته طب ورزشي)  100(گذراندن دوره 

هاي مذكور بايد ازدوره (اعتبار گواهي شركت در

براي ورزشكاراني كه در حين برگزاري مسابقات دچار آسيب مي

اجرايي ليگ مربوطه جهت جلوگيري از ارنج 

آنان تا قبل از پايان مدت تعيين شده و همچنين باشگاه مربوطه جهت عدم استفاده از آنان در زمان تعيين 

خارج از مسابقه منوط به ارائه گواهي سالمت 

در غير اينصورت ورزشكار مجاز به 

شركت در مسابقه نخواهد بود و مسئوليت هرگونه حادثه احتمالي به عهده باشگاه

تر آنان به ميادين ورزشي باحمايت و

انجام آزمايشات اوليه ورزشكاراني كه جهت عقد قرارداد با باشگاه جهت بررسي سالمت جسماني به كميته 

گردند اعم از چكاپ و آزمايشات پاراكلينيك، نوار قلب، عكس ريه و سابقه 

  هاي انجام شده

كميته پزشكي سازمان ليگ موظف است در كليه مسابقات ليگ از پزشكان حاذق و متخصص و تجهيزات 

هاي ورزشي در كميته خدمات درماني 

سازمان تربيت بدني ورزشكاران بدون داشتن كا

  ندارند.

 

فرم سالمت جسماني كه توسط كميته پزشكي هاي كشور موظفند 

و به همراه ساير مدارك ارائه نمايند. فدراسيون تنظيم گرديده است را با مراجعه به متخصصين تكميل

ارسال رونوشت آن به سازمان ليگ

(گذراندن دوره هاي معتبر طب ورزشي 

(اعتبار گواهي شركت در

براي ورزشكاراني كه در حين برگزاري مسابقات دچار آسيب مي

اجرايي ليگ مربوطه جهت جلوگيري از ارنج از شركت در مسابقات اجتناب نمايند و اعالم اسامي آنها به مدير 

آنان تا قبل از پايان مدت تعيين شده و همچنين باشگاه مربوطه جهت عدم استفاده از آنان در زمان تعيين 

خارج از مسابقه منوط به ارائه گواهي سالمت 

در غير اينصورت ورزشكار مجاز به  بود سازمان ليگ خواهد

شركت در مسابقه نخواهد بود و مسئوليت هرگونه حادثه احتمالي به عهده باشگاه

تر آنان به ميادين ورزشي باحمايت وپيگيري روند درمان ورزشكاران مصدوم به منظور بازگرداندن سريع

انجام آزمايشات اوليه ورزشكاراني كه جهت عقد قرارداد با باشگاه جهت بررسي سالمت جسماني به كميته 

گردند اعم از چكاپ و آزمايشات پاراكلينيك، نوار قلب، عكس ريه و سابقه 

هاي انجام شدهاخذ هزينه

كميته پزشكي سازمان ليگ موظف است در كليه مسابقات ليگ از پزشكان حاذق و متخصص و تجهيزات 

هاي ورزشي در كميته خدمات درماني اندركاران تيم

سازمان تربيت بدني ورزشكاران بدون داشتن كا

ندارند. هاي آموزشي را
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هاي كشور موظفند 

فدراسيون تنظيم گرديده است را با مراجعه به متخصصين تكميل

  وظايف نماينده كميته پزشكي در سازمان ليگ

ارسال رونوشت آن به سازمان ليگ

هاي معتبر طب ورزشي 

(اعتبار گواهي شركت در به سازمان ليگ

  

براي ورزشكاراني كه در حين برگزاري مسابقات دچار آسيب مي

از شركت در مسابقات اجتناب نمايند و اعالم اسامي آنها به مدير 

آنان تا قبل از پايان مدت تعيين شده و همچنين باشگاه مربوطه جهت عدم استفاده از آنان در زمان تعيين 

خارج از مسابقه منوط به ارائه گواهي سالمت  حين و ) شركت ورزشكار آسيب ديده در

سازمان ليگ خواهد

شركت در مسابقه نخواهد بود و مسئوليت هرگونه حادثه احتمالي به عهده باشگاه

پيگيري روند درمان ورزشكاران مصدوم به منظور بازگرداندن سريع

انجام آزمايشات اوليه ورزشكاراني كه جهت عقد قرارداد با باشگاه جهت بررسي سالمت جسماني به كميته 

گردند اعم از چكاپ و آزمايشات پاراكلينيك، نوار قلب، عكس ريه و سابقه 

اخذ هزينه و اعالم نتيجه آزمايشات در قبال

كميته پزشكي سازمان ليگ موظف است در كليه مسابقات ليگ از پزشكان حاذق و متخصص و تجهيزات 

اندركاران تيمنظارت بر عضويت كليه ورزشكاران و دست

سازمان تربيت بدني ورزشكاران بدون داشتن كا

هاي آموزشي راكالس

  : قوانين مقررات پزشكي

هاي كشور موظفند ليگ كننده در

فدراسيون تنظيم گرديده است را با مراجعه به متخصصين تكميل

وظايف نماينده كميته پزشكي در سازمان ليگ

ارسال رونوشت آن به سازمان ليگ الف) داشتن مدرك تحصيلي دكترا درطب و

هاي معتبر طب ورزشي ب) داشتن گواهي شركت در دوره

به سازمان ليگ ارسال رونوشت آن

  گردد.) فدراسيون پزشكي ورزشي تأييد

براي ورزشكاراني كه در حين برگزاري مسابقات دچار آسيب مي

از شركت در مسابقات اجتناب نمايند و اعالم اسامي آنها به مدير 

آنان تا قبل از پايان مدت تعيين شده و همچنين باشگاه مربوطه جهت عدم استفاده از آنان در زمان تعيين 

) شركت ورزشكار آسيب ديده در

سازمان ليگ خواهددر كميته پزشكي 

شركت در مسابقه نخواهد بود و مسئوليت هرگونه حادثه احتمالي به عهده باشگاه

پيگيري روند درمان ورزشكاران مصدوم به منظور بازگرداندن سريع

  سيون پزشكي ورزشي.

انجام آزمايشات اوليه ورزشكاراني كه جهت عقد قرارداد با باشگاه جهت بررسي سالمت جسماني به كميته 

گردند اعم از چكاپ و آزمايشات پاراكلينيك، نوار قلب، عكس ريه و سابقه 

و اعالم نتيجه آزمايشات در قبال

كميته پزشكي سازمان ليگ موظف است در كليه مسابقات ليگ از پزشكان حاذق و متخصص و تجهيزات 

  .پزشكي مناسب و كامل استفاده نمايد

نظارت بر عضويت كليه ورزشكاران و دست

سازمان تربيت بدني ورزشكاران بدون داشتن كا دستورالعمل اجرايي

كالس ، تمريني و

: قوانين مقررات پزشكي

كننده درهاي شركت

فدراسيون تنظيم گرديده است را با مراجعه به متخصصين تكميل

وظايف نماينده كميته پزشكي در سازمان ليگ

الف) داشتن مدرك تحصيلي دكترا درطب و

ب) داشتن گواهي شركت در دوره

ارسال رونوشت آن

فدراسيون پزشكي ورزشي تأييد

براي ورزشكاراني كه در حين برگزاري مسابقات دچار آسيب ميتشكيل پرونده پزشكي 

از شركت در مسابقات اجتناب نمايند و اعالم اسامي آنها به مدير 

آنان تا قبل از پايان مدت تعيين شده و همچنين باشگاه مربوطه جهت عدم استفاده از آنان در زمان تعيين 

) شركت ورزشكار آسيب ديده در

كميته پزشكي نماينده 

شركت در مسابقه نخواهد بود و مسئوليت هرگونه حادثه احتمالي به عهده باشگاه

پيگيري روند درمان ورزشكاران مصدوم به منظور بازگرداندن سريع

سيون پزشكي ورزشي.

انجام آزمايشات اوليه ورزشكاراني كه جهت عقد قرارداد با باشگاه جهت بررسي سالمت جسماني به كميته 

گردند اعم از چكاپ و آزمايشات پاراكلينيك، نوار قلب، عكس ريه و سابقه پزشكي فدراسيون معرفي مي

و اعالم نتيجه آزمايشات در قبال هاي فاميلي

كميته پزشكي سازمان ليگ موظف است در كليه مسابقات ليگ از پزشكان حاذق و متخصص و تجهيزات 

پزشكي مناسب و كامل استفاده نمايد

نظارت بر عضويت كليه ورزشكاران و دست

  ورزشي.فدراسيون پزشكي 

دستورالعمل اجرايي) براساس 

، تمريني وورزشي حق شركت درمسابقات

: قوانين مقررات پزشكي32

هاي شركتكليه تيم

فدراسيون تنظيم گرديده است را با مراجعه به متخصصين تكميل

وظايف نماينده كميته پزشكي در سازمان ليگ

الف) داشتن مدرك تحصيلي دكترا درطب و

ب) داشتن گواهي شركت در دوره

ارسال رونوشت آن دوپينگ و

فدراسيون پزشكي ورزشي تأييد

تشكيل پرونده پزشكي 

از شركت در مسابقات اجتناب نمايند و اعالم اسامي آنها به مدير 

آنان تا قبل از پايان مدت تعيين شده و همچنين باشگاه مربوطه جهت عدم استفاده از آنان در زمان تعيين 

  شده 

) شركت ورزشكار آسيب ديده در52

نماينده ورزشكار توسط 

شركت در مسابقه نخواهد بود و مسئوليت هرگونه حادثه احتمالي به عهده باشگاه

پيگيري روند درمان ورزشكاران مصدوم به منظور بازگرداندن سريع

سيون پزشكي ورزشي.هماهنگي فدرا

انجام آزمايشات اوليه ورزشكاراني كه جهت عقد قرارداد با باشگاه جهت بررسي سالمت جسماني به كميته 

پزشكي فدراسيون معرفي مي

هاي فاميليبيماري

كميته پزشكي سازمان ليگ موظف است در كليه مسابقات ليگ از پزشكان حاذق و متخصص و تجهيزات 

پزشكي مناسب و كامل استفاده نمايد

نظارت بر عضويت كليه ورزشكاران و دست

فدراسيون پزشكي 

) براساس 53

ورزشي حق شركت درمسابقات

32ماده 

كليه تيم -32-1

فدراسيون تنظيم گرديده است را با مراجعه به متخصصين تكميل

وظايف نماينده كميته پزشكي در سازمان ليگ

الف) داشتن مدرك تحصيلي دكترا درطب و

ب) داشتن گواهي شركت در دوره

دوپينگ و

فدراسيون پزشكي ورزشي تأييد

تشكيل پرونده پزشكي  -32-2

از شركت در مسابقات اجتناب نمايند و اعالم اسامي آنها به مدير 

آنان تا قبل از پايان مدت تعيين شده و همچنين باشگاه مربوطه جهت عدم استفاده از آنان در زمان تعيين 

شده 

52تبصره 

ورزشكار توسط 

شركت در مسابقه نخواهد بود و مسئوليت هرگونه حادثه احتمالي به عهده باشگاه

  .است

پيگيري روند درمان ورزشكاران مصدوم به منظور بازگرداندن سريع -32-3

هماهنگي فدرا

انجام آزمايشات اوليه ورزشكاراني كه جهت عقد قرارداد با باشگاه جهت بررسي سالمت جسماني به كميته  -32-4

پزشكي فدراسيون معرفي مي

بيماري

كميته پزشكي سازمان ليگ موظف است در كليه مسابقات ليگ از پزشكان حاذق و متخصص و تجهيزات  -32-5

پزشكي مناسب و كامل استفاده نمايد

نظارت بر عضويت كليه ورزشكاران و دست -32-6

فدراسيون پزشكي 

53تبصره 
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نمونه  نشانگر آن در

ميزان محروميت اولين بار دوسال و 

نع كننده پس از 

گيري خارج از مسابقات همانند 

  مكان زمان و

 دو كاري هريك از مراحل كنترل دوپينگ، ميزان محروميت اولين بار

وعه به ورزشكاران همچنين همكاري ، تشويق ، حمايت ، كمك 

حتي تالش براي تخلف، 

موارد فوق بخش جزيي از مقررات بين المللي مبارزه با دوپينگ مي باشد و در امور كلي مربوط به استفاده از داروهاي 

  

نشانگر آن در يا وساز آن و

ميزان محروميت اولين بار دوسال و 

نع كننده پس از گيري بدون داليل قا

گيري خارج از مسابقات همانند 

  سال. گيري ميزان محروميت حداقل سه ماه حداكثر دو

زمان و هر كميته كنترل دوپينگ مجاز به اخذ نمونه از ورزشكار انتخاب شده در

كاري هريك از مراحل كنترل دوپينگ، ميزان محروميت اولين بار

  العمر.ولين بار دو سال و دومين بار مادام

  العمر.سال حداكثر مادام

وعه به ورزشكاران همچنين همكاري ، تشويق ، حمايت ، كمك 

حتي تالش براي تخلف، 

  داروهاي نيروزا و دوپينگي

موارد فوق بخش جزيي از مقررات بين المللي مبارزه با دوپينگ مي باشد و در امور كلي مربوط به استفاده از داروهاي 

  

وساز آن وست از وجود يك نوع ماده ممنوعه مواد حاصل از سوخت 

ميزان محروميت اولين بار دوسال و  

گيري بدون داليل قاگيري: غيبت يا طفره رفتن از شركت در نمونه

گيري خارج از مسابقات همانند ندادن اطالعات الزم درمورد محل حضور ورزشكار جهت نمونه

گيري ميزان محروميت حداقل سه ماه حداكثر دو

كميته كنترل دوپينگ مجاز به اخذ نمونه از ورزشكار انتخاب شده در

كاري هريك از مراحل كنترل دوپينگ، ميزان محروميت اولين بار

ولين بار دو سال و دومين بار مادام

سال حداكثر مادام

وعه به ورزشكاران همچنين همكاري ، تشويق ، حمايت ، كمك 

حتي تالش براي تخلف،  هرگونه مشاركت براي تخلف و

داروهاي نيروزا و دوپينگي

موارد فوق بخش جزيي از مقررات بين المللي مبارزه با دوپينگ مي باشد و در امور كلي مربوط به استفاده از داروهاي 

  غير مجاز و ممنوعه، مقررات كنفدراسيون بين المللي مبارزه با دوپينگ حاكم خواهد بود.

  

 

ست از وجود يك نوع ماده ممنوعه مواد حاصل از سوخت 

 –تالش براي مصرف يك ماده ممنوعه يا روش ممنوعه 

گيري: غيبت يا طفره رفتن از شركت در نمونه

ندادن اطالعات الزم درمورد محل حضور ورزشكار جهت نمونه

گيري ميزان محروميت حداقل سه ماه حداكثر دو

كميته كنترل دوپينگ مجاز به اخذ نمونه از ورزشكار انتخاب شده در

كاري هريك از مراحل كنترل دوپينگ، ميزان محروميت اولين بار

ولين بار دو سال و دومين بار مادام

سال حداكثر مادام روش ممنوعه، ميزان محروميت حداقل چهار

وعه به ورزشكاران همچنين همكاري ، تشويق ، حمايت ، كمك 

هرگونه مشاركت براي تخلف و

داروهاي نيروزا و دوپينگيامضاء تعهدنامه فدراسيون تكواندو مبني بر عدم استفاده از 

موارد فوق بخش جزيي از مقررات بين المللي مبارزه با دوپينگ مي باشد و در امور كلي مربوط به استفاده از داروهاي 

غير مجاز و ممنوعه، مقررات كنفدراسيون بين المللي مبارزه با دوپينگ حاكم خواهد بود.
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ست از وجود يك نوع ماده ممنوعه مواد حاصل از سوخت 

  العمر.

تالش براي مصرف يك ماده ممنوعه يا روش ممنوعه 

گيري: غيبت يا طفره رفتن از شركت در نمونه

ندادن اطالعات الزم درمورد محل حضور ورزشكار جهت نمونه

گيري ميزان محروميت حداقل سه ماه حداكثر دو

كميته كنترل دوپينگ مجاز به اخذ نمونه از ورزشكار انتخاب شده در

كاري هريك از مراحل كنترل دوپينگ، ميزان محروميت اولين بار

ولين بار دو سال و دومين بار مادامهاي ممنوعه، ميزان محروميت ا

روش ممنوعه، ميزان محروميت حداقل چهار

وعه به ورزشكاران همچنين همكاري ، تشويق ، حمايت ، كمك 

هرگونه مشاركت براي تخلف و رساني ، اجرا، مديريت، همدستي، مخفي كردن و

  العمر.سال حداكثر مادام

امضاء تعهدنامه فدراسيون تكواندو مبني بر عدم استفاده از 

موارد فوق بخش جزيي از مقررات بين المللي مبارزه با دوپينگ مي باشد و در امور كلي مربوط به استفاده از داروهاي 

غير مجاز و ممنوعه، مقررات كنفدراسيون بين المللي مبارزه با دوپينگ حاكم خواهد بود.

  مقررات دوپينگ

ست از وجود يك نوع ماده ممنوعه مواد حاصل از سوخت 

العمر.سال دومين بار مادام

تالش براي مصرف يك ماده ممنوعه يا روش ممنوعه 

گيري: غيبت يا طفره رفتن از شركت در نمونه

  سال. ميزان محروميت حداقل سه ماه حداكثر دو

ندادن اطالعات الزم درمورد محل حضور ورزشكار جهت نمونه

گيري ميزان محروميت حداقل سه ماه حداكثر دونمونه حضور يا غيبت از

كميته كنترل دوپينگ مجاز به اخذ نمونه از ورزشكار انتخاب شده در

كاري هريك از مراحل كنترل دوپينگ، ميزان محروميت اولين بارجهت دست

هاي ممنوعه، ميزان محروميت ا

روش ممنوعه، ميزان محروميت حداقل چهار

وعه به ورزشكاران همچنين همكاري ، تشويق ، حمايت ، كمك تجويز يا قصد تجويز ماده يا روش ممن

رساني ، اجرا، مديريت، همدستي، مخفي كردن و

سال حداكثر مادام

امضاء تعهدنامه فدراسيون تكواندو مبني بر عدم استفاده از 

موارد فوق بخش جزيي از مقررات بين المللي مبارزه با دوپينگ مي باشد و در امور كلي مربوط به استفاده از داروهاي 

غير مجاز و ممنوعه، مقررات كنفدراسيون بين المللي مبارزه با دوپينگ حاكم خواهد بود.

مقررات دوپينگ 

ست از وجود يك نوع ماده ممنوعه مواد حاصل از سوخت ا 

  اخذ شده از ورزشكار.

سال دومين بار مادام دو ميزان محروميت اولين بار

تالش براي مصرف يك ماده ممنوعه يا روش ممنوعه 

  العمر

گيري: غيبت يا طفره رفتن از شركت در نمونهنمونه امتناع از شركت در

  گيري.دريافت حكم نمونه

ميزان محروميت حداقل سه ماه حداكثر دو

ندادن اطالعات الزم درمورد محل حضور ورزشكار جهت نمونه

حضور يا غيبت از

كميته كنترل دوپينگ مجاز به اخذ نمونه از ورزشكار انتخاب شده در

جهت دست تالش در

  العمر.دومين بار مادام

هاي ممنوعه، ميزان محروميت اروش

روش ممنوعه، ميزان محروميت حداقل چهار ستد هرگونه ماده و

تجويز يا قصد تجويز ماده يا روش ممن

رساني ، اجرا، مديريت، همدستي، مخفي كردن و

سال حداكثر مادام ميزان محروميت حداقل چهار

امضاء تعهدنامه فدراسيون تكواندو مبني بر عدم استفاده از 

موارد فوق بخش جزيي از مقررات بين المللي مبارزه با دوپينگ مي باشد و در امور كلي مربوط به استفاده از داروهاي 

غير مجاز و ممنوعه، مقررات كنفدراسيون بين المللي مبارزه با دوپينگ حاكم خواهد بود.

مقررات دوپينگ : قوانين و33

 دوپينگ عبارت

اخذ شده از ورزشكار.

ميزان محروميت اولين بار

تالش براي مصرف يك ماده ممنوعه يا روش ممنوعه  يا مصرف و

العمردومين بار مادام

امتناع از شركت در

دريافت حكم نمونه

ميزان محروميت حداقل سه ماه حداكثر دو

ندادن اطالعات الزم درمورد محل حضور ورزشكار جهت نمونه دراختيار قرار

حضور يا غيبت ازعدم اعالم محل 

كميته كنترل دوپينگ مجاز به اخذ نمونه از ورزشكار انتخاب شده در )54

  باشد.

تالش در كاري يادست

دومين بار مادام سال و

روش مالكيت مواد و

ستد هرگونه ماده و و داد

تجويز يا قصد تجويز ماده يا روش ممن

رساني ، اجرا، مديريت، همدستي، مخفي كردن و

ميزان محروميت حداقل چهار

امضاء تعهدنامه فدراسيون تكواندو مبني بر عدم استفاده از 

موارد فوق بخش جزيي از مقررات بين المللي مبارزه با دوپينگ مي باشد و در امور كلي مربوط به استفاده از داروهاي 

غير مجاز و ممنوعه، مقررات كنفدراسيون بين المللي مبارزه با دوپينگ حاكم خواهد بود.

33ماده 

دوپينگ عبارت -33-1

اخذ شده از ورزشكار.

ميزان محروميت اولين بار

مصرف و -33-2

دومين بار مادام

امتناع از شركت در -33-3

دريافت حكم نمونه

ميزان محروميت حداقل سه ماه حداكثر دو

دراختيار قرار -33-4

عدم اعالم محل 

54تبصره 

باشد.مي 

دست -33-5

سال و

مالكيت مواد و -33-6

داد -33-7

تجويز يا قصد تجويز ماده يا روش ممن -33-8

رساني ، اجرا، مديريت، همدستي، مخفي كردن و

ميزان محروميت حداقل چهار

امضاء تعهدنامه فدراسيون تكواندو مبني بر عدم استفاده از  -33-9

موارد فوق بخش جزيي از مقررات بين المللي مبارزه با دوپينگ مي باشد و در امور كلي مربوط به استفاده از داروهاي 

غير مجاز و ممنوعه، مقررات كنفدراسيون بين المللي مبارزه با دوپينگ حاكم خواهد بود.



 

 

        

انضباطي فدراسيون انضباطي فدراسيون انضباطي فدراسيون انضباطي فدراسيون 

        

انضباطي فدراسيون انضباطي فدراسيون انضباطي فدراسيون انضباطي فدراسيون 

        

 

انضباطي فدراسيون انضباطي فدراسيون انضباطي فدراسيون انضباطي فدراسيون 
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انضباطي فدراسيون انضباطي فدراسيون انضباطي فدراسيون انضباطي فدراسيون     دستورالعمل اجراييدستورالعمل اجراييدستورالعمل اجراييدستورالعمل اجرايي دستورالعمل اجراييدستورالعمل اجراييدستورالعمل اجراييدستورالعمل اجراييدستورالعمل اجراييدستورالعمل اجراييدستورالعمل اجراييدستورالعمل اجرايي

        تكواندوتكواندوتكواندوتكواندو

دستورالعمل اجراييدستورالعمل اجراييدستورالعمل اجراييدستورالعمل اجرايي

تكواندوتكواندوتكواندوتكواندو

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

دستورالعمل اجراييدستورالعمل اجراييدستورالعمل اجراييدستورالعمل اجرايي -

تكواندوتكواندوتكواندوتكواندو



 

 

كليه اعتراضات بايد بصورت كتبي و مستند در فرم مخصوص بهمراه هزينه رسيدگي به شكايات توسط 

بايستي حداكثر تا ده 

به اعتراضات نسبت به صالحيت بازيكنان يا بازيكن يك تيم و همچنين عملكرد كميته اجرايي، بايستي 

 20كشي بازيكنان، بايد حداكثر تا 

-مي پذير

  شود.مقدار وجه اعتراضات در آغاز هر سال توسط سازمان ليگ تعيين و به تيمهاي شركت كننده ابالغ مي

گردد و در صورت باطل بودن 

هر بازيكن، مربي ، سرپرست يا كادر تيم بدليل بي حرمتي، اعمال غير ورزشي وغير اخالقي 

ات به كميته قضايي 

عنوان اعتراض محل مسابقه را ترك نمايد يا از ادامه مسابقه خودداري نمايد عالوه بر باخت 

به قوت خود باقي مانده و 

در صورتي كه در كميته قضايي تشخيص داده 

 3نتيجه تيمي 

انضباطي و نتيجه انفرادي به تعداد ارنج تيم مقابل منظور خواهد شد. ضمناً با متخلف برابر آئين نامه 

هايي كه بازيكن مذكور 

نظمي از طرف تماشاگران و طرفداران يك تيم مسائل فوق بعد از 

، سازمان ليگ مجاز خواهد بود مسابقات آن باشگاه را در مكان ديگر يا 

) در صورت ضرر و زيان ناشي از حضور طرفداران يك تيم، باشگاه مربوطه موظف است 

كليه اعتراضات بايد بصورت كتبي و مستند در فرم مخصوص بهمراه هزينه رسيدگي به شكايات توسط 

  به مدير اجرائي به شرح ذيل تسليم گردد. 

بايستي حداكثر تا ده و عملكرد داوران ، طبق قوانين جاري 

اعتراضات نسبت به صالحيت بازيكنان يا بازيكن يك تيم و همچنين عملكرد كميته اجرايي، بايستي 

  

كشي بازيكنان، بايد حداكثر تا 

پذيردقيقه قبل از شروع مسابقات امكان

مقدار وجه اعتراضات در آغاز هر سال توسط سازمان ليگ تعيين و به تيمهاي شركت كننده ابالغ مي

گردد و در صورت باطل بودن 

  

هر بازيكن، مربي ، سرپرست يا كادر تيم بدليل بي حرمتي، اعمال غير ورزشي وغير اخالقي 

ات به كميته قضايي توسط كميته اجرايي از زمين مسابقه اخراج گردد طي صورتجلسه كميته قضائي مسابق

عنوان اعتراض محل مسابقه را ترك نمايد يا از ادامه مسابقه خودداري نمايد عالوه بر باخت 

به قوت خود باقي مانده و 

در صورتي كه در كميته قضايي تشخيص داده 

نتيجه تيمي  در كليه مسابقات كه تخلف انجام شده است

و نتيجه انفرادي به تعداد ارنج تيم مقابل منظور خواهد شد. ضمناً با متخلف برابر آئين نامه 

هايي كه بازيكن مذكور 

نظمي از طرف تماشاگران و طرفداران يك تيم مسائل فوق بعد از 

، سازمان ليگ مجاز خواهد بود مسابقات آن باشگاه را در مكان ديگر يا 

) در صورت ضرر و زيان ناشي از حضور طرفداران يك تيم، باشگاه مربوطه موظف است 

كليه اعتراضات بايد بصورت كتبي و مستند در فرم مخصوص بهمراه هزينه رسيدگي به شكايات توسط 

به مدير اجرائي به شرح ذيل تسليم گردد. 

و عملكرد داوران ، طبق قوانين جاري 

اعتراضات نسبت به صالحيت بازيكنان يا بازيكن يك تيم و همچنين عملكرد كميته اجرايي، بايستي 

  دد.ساعت از زمان اتمام مسابقه تسليم سازمان ليگ گر

كشي بازيكنان، بايد حداكثر تا نحوه وزن

دقيقه قبل از شروع مسابقات امكان

مقدار وجه اعتراضات در آغاز هر سال توسط سازمان ليگ تعيين و به تيمهاي شركت كننده ابالغ مي

گردد و در صورت باطل بودن نفع معترض باشد وجوه مربوطه مسترد مي

  واريز خواهد شد.

هر بازيكن، مربي ، سرپرست يا كادر تيم بدليل بي حرمتي، اعمال غير ورزشي وغير اخالقي 

توسط كميته اجرايي از زمين مسابقه اخراج گردد طي صورتجلسه كميته قضائي مسابق

عنوان اعتراض محل مسابقه را ترك نمايد يا از ادامه مسابقه خودداري نمايد عالوه بر باخت 

  در آن مسابقه با جريمه نقدي و انظباطي برابر با آئين نامه، مواجه خواهند شد. 

به قوت خود باقي مانده و ) در اينگونه موارد كليه بردهاي انفرادي تيم در آن مسابقه 

در صورتي كه در كميته قضايي تشخيص داده 

در كليه مسابقات كه تخلف انجام شده است

و نتيجه انفرادي به تعداد ارنج تيم مقابل منظور خواهد شد. ضمناً با متخلف برابر آئين نامه 

هايي كه بازيكن مذكور در صورتي كه بازيكن مقصر در ارائه مدارك باشد، كليه بازي

نظمي از طرف تماشاگران و طرفداران يك تيم مسائل فوق بعد از 

، سازمان ليگ مجاز خواهد بود مسابقات آن باشگاه را در مكان ديگر يا 

) در صورت ضرر و زيان ناشي از حضور طرفداران يك تيم، باشگاه مربوطه موظف است 

 

كليه اعتراضات بايد بصورت كتبي و مستند در فرم مخصوص بهمراه هزينه رسيدگي به شكايات توسط 

به مدير اجرائي به شرح ذيل تسليم گردد. 

و عملكرد داوران ، طبق قوانين جاري 

اعتراضات نسبت به صالحيت بازيكنان يا بازيكن يك تيم و همچنين عملكرد كميته اجرايي، بايستي 

ساعت از زمان اتمام مسابقه تسليم سازمان ليگ گر

نحوه وزن نسبت به

  به مدير اجرايي ليگ تسليم گردد.

دقيقه قبل از شروع مسابقات امكان 20اعتراض نسبت به تغيير در برگ ارنج و جابجايي ديدارها تا 

مقدار وجه اعتراضات در آغاز هر سال توسط سازمان ليگ تعيين و به تيمهاي شركت كننده ابالغ مي

نفع معترض باشد وجوه مربوطه مسترد مي

واريز خواهد شد.ن فدراسيو

هر بازيكن، مربي ، سرپرست يا كادر تيم بدليل بي حرمتي، اعمال غير ورزشي وغير اخالقي 

توسط كميته اجرايي از زمين مسابقه اخراج گردد طي صورتجلسه كميته قضائي مسابق

عنوان اعتراض محل مسابقه را ترك نمايد يا از ادامه مسابقه خودداري نمايد عالوه بر باخت 

در آن مسابقه با جريمه نقدي و انظباطي برابر با آئين نامه، مواجه خواهند شد. 

) در اينگونه موارد كليه بردهاي انفرادي تيم در آن مسابقه 

در صورتي كه در كميته قضايي تشخيص داده  در صورت ارائه هرگونه مدرك جعلي از سوي تيم يا باشگاه،

در كليه مسابقات كه تخلف انجام شده است

و نتيجه انفرادي به تعداد ارنج تيم مقابل منظور خواهد شد. ضمناً با متخلف برابر آئين نامه 

در صورتي كه بازيكن مقصر در ارائه مدارك باشد، كليه بازي

  .گردد

نظمي از طرف تماشاگران و طرفداران يك تيم مسائل فوق بعد از 

، سازمان ليگ مجاز خواهد بود مسابقات آن باشگاه را در مكان ديگر يا 

) در صورت ضرر و زيان ناشي از حضور طرفداران يك تيم، باشگاه مربوطه موظف است 
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كليه اعتراضات بايد بصورت كتبي و مستند در فرم مخصوص بهمراه هزينه رسيدگي به شكايات توسط 

به مدير اجرائي به شرح ذيل تسليم گردد.  وي كه قبالً معرفي گرديده است،

و عملكرد داوران ، طبق قوانين جاري  انفرادي

  دقيقه پس از پايان آن مسابقه بصورت كتبي تسليم گردد.

اعتراضات نسبت به صالحيت بازيكنان يا بازيكن يك تيم و همچنين عملكرد كميته اجرايي، بايستي 

ساعت از زمان اتمام مسابقه تسليم سازمان ليگ گر

نسبت بهاعتراض نسبت به عملكرد كميته اجرايي هر مسابقه 

به مدير اجرايي ليگ تسليم گردد.

اعتراض نسبت به تغيير در برگ ارنج و جابجايي ديدارها تا 

مقدار وجه اعتراضات در آغاز هر سال توسط سازمان ليگ تعيين و به تيمهاي شركت كننده ابالغ مي

نفع معترض باشد وجوه مربوطه مسترد مي

فدراسيواعتراض پس از تنظيم صورتجلسه وجوه مربوطه به حساب 

هر بازيكن، مربي ، سرپرست يا كادر تيم بدليل بي حرمتي، اعمال غير ورزشي وغير اخالقي 

توسط كميته اجرايي از زمين مسابقه اخراج گردد طي صورتجلسه كميته قضائي مسابق

  گردد.تخلفات معرفي مي

عنوان اعتراض محل مسابقه را ترك نمايد يا از ادامه مسابقه خودداري نمايد عالوه بر باخت 

در آن مسابقه با جريمه نقدي و انظباطي برابر با آئين نامه، مواجه خواهند شد. 

) در اينگونه موارد كليه بردهاي انفرادي تيم در آن مسابقه 

در صورت ارائه هرگونه مدرك جعلي از سوي تيم يا باشگاه،

در كليه مسابقات كه تخلف انجام شده استشود كه باشگاه يا نمايندگان باشگاه مقصر باشند، 

و نتيجه انفرادي به تعداد ارنج تيم مقابل منظور خواهد شد. ضمناً با متخلف برابر آئين نامه 

در صورتي كه بازيكن مقصر در ارائه مدارك باشد، كليه بازي

گرددشركت داشته و برنده شده است، بازنده اعالم مي

نظمي از طرف تماشاگران و طرفداران يك تيم مسائل فوق بعد از 

، سازمان ليگ مجاز خواهد بود مسابقات آن باشگاه را در مكان ديگر يا 

) در صورت ضرر و زيان ناشي از حضور طرفداران يك تيم، باشگاه مربوطه موظف است 

كليه اعتراضات بايد بصورت كتبي و مستند در فرم مخصوص بهمراه هزينه رسيدگي به شكايات توسط 

وي كه قبالً معرفي گرديده است،

انفرادي اعتراض نسبت به نتيجه هر مسابقه

دقيقه پس از پايان آن مسابقه بصورت كتبي تسليم گردد.

اعتراضات نسبت به صالحيت بازيكنان يا بازيكن يك تيم و همچنين عملكرد كميته اجرايي، بايستي 

ساعت از زمان اتمام مسابقه تسليم سازمان ليگ گر

اعتراض نسبت به عملكرد كميته اجرايي هر مسابقه 

به مدير اجرايي ليگ تسليم گردد. دقيقه پس از اتمام زمان وزن كشي

اعتراض نسبت به تغيير در برگ ارنج و جابجايي ديدارها تا 

مقدار وجه اعتراضات در آغاز هر سال توسط سازمان ليگ تعيين و به تيمهاي شركت كننده ابالغ مي

نفع معترض باشد وجوه مربوطه مسترد ميه 

اعتراض پس از تنظيم صورتجلسه وجوه مربوطه به حساب 

هر بازيكن، مربي ، سرپرست يا كادر تيم بدليل بي حرمتي، اعمال غير ورزشي وغير اخالقي 

توسط كميته اجرايي از زمين مسابقه اخراج گردد طي صورتجلسه كميته قضائي مسابق

گردد.تخلفات معرفي مي

عنوان اعتراض محل مسابقه را ترك نمايد يا از ادامه مسابقه خودداري نمايد عالوه بر باخت 

در آن مسابقه با جريمه نقدي و انظباطي برابر با آئين نامه، مواجه خواهند شد. 

) در اينگونه موارد كليه بردهاي انفرادي تيم در آن مسابقه 

  گردند.

در صورت ارائه هرگونه مدرك جعلي از سوي تيم يا باشگاه،

شود كه باشگاه يا نمايندگان باشگاه مقصر باشند، 

و نتيجه انفرادي به تعداد ارنج تيم مقابل منظور خواهد شد. ضمناً با متخلف برابر آئين نامه 

در صورتي كه بازيكن مقصر در ارائه مدارك باشد، كليه بازي

شركت داشته و برنده شده است، بازنده اعالم مي

نظمي از طرف تماشاگران و طرفداران يك تيم مسائل فوق بعد از در صورت بروز هرگونه اغتشاش و يا بي

، سازمان ليگ مجاز خواهد بود مسابقات آن باشگاه را در مكان ديگر يا انضباطي

  شاگر برگزار نمايد.

) در صورت ضرر و زيان ناشي از حضور طرفداران يك تيم، باشگاه مربوطه موظف است 

  : اعتراضات 
كليه اعتراضات بايد بصورت كتبي و مستند در فرم مخصوص بهمراه هزينه رسيدگي به شكايات توسط 

وي كه قبالً معرفي گرديده است، سرپرست يا نماينده

اعتراض نسبت به نتيجه هر مسابقه

دقيقه پس از پايان آن مسابقه بصورت كتبي تسليم گردد.

اعتراضات نسبت به صالحيت بازيكنان يا بازيكن يك تيم و همچنين عملكرد كميته اجرايي، بايستي 

ساعت از زمان اتمام مسابقه تسليم سازمان ليگ گر 72حداكثر ظرف 

اعتراض نسبت به عملكرد كميته اجرايي هر مسابقه 

دقيقه پس از اتمام زمان وزن كشي

اعتراض نسبت به تغيير در برگ ارنج و جابجايي ديدارها تا 

مقدار وجه اعتراضات در آغاز هر سال توسط سازمان ليگ تعيين و به تيمهاي شركت كننده ابالغ مي

ه ي صادره بأكه ر

اعتراض پس از تنظيم صورتجلسه وجوه مربوطه به حساب 

   موارد انضباطي
هر بازيكن، مربي ، سرپرست يا كادر تيم بدليل بي حرمتي، اعمال غير ورزشي وغير اخالقي 

توسط كميته اجرايي از زمين مسابقه اخراج گردد طي صورتجلسه كميته قضائي مسابق

تخلفات معرفي ميفدراسيون جهت رسيدگي 

عنوان اعتراض محل مسابقه را ترك نمايد يا از ادامه مسابقه خودداري نمايد عالوه بر باخت ه 

در آن مسابقه با جريمه نقدي و انظباطي برابر با آئين نامه، مواجه خواهند شد. 

) در اينگونه موارد كليه بردهاي انفرادي تيم در آن مسابقه 

گردند.بازنده اعالم مي

در صورت ارائه هرگونه مدرك جعلي از سوي تيم يا باشگاه،

شود كه باشگاه يا نمايندگان باشگاه مقصر باشند، 

و نتيجه انفرادي به تعداد ارنج تيم مقابل منظور خواهد شد. ضمناً با متخلف برابر آئين نامه 

  

در صورتي كه بازيكن مقصر در ارائه مدارك باشد، كليه بازي

شركت داشته و برنده شده است، بازنده اعالم مي

در صورت بروز هرگونه اغتشاش و يا بي

انضباطيبررسي در كميته فضايي و 

شاگر برگزار نمايد.

) در صورت ضرر و زيان ناشي از حضور طرفداران يك تيم، باشگاه مربوطه موظف است 

  خسارت وارده را جبران نمايد.

: اعتراضات 34
كليه اعتراضات بايد بصورت كتبي و مستند در فرم مخصوص بهمراه هزينه رسيدگي به شكايات توسط 

سرپرست يا نماينده

اعتراض نسبت به نتيجه هر مسابقه

دقيقه پس از پايان آن مسابقه بصورت كتبي تسليم گردد.

اعتراضات نسبت به صالحيت بازيكنان يا بازيكن يك تيم و همچنين عملكرد كميته اجرايي، بايستي 

حداكثر ظرف صورت كتبي 

اعتراض نسبت به عملكرد كميته اجرايي هر مسابقه 

دقيقه پس از اتمام زمان وزن كشي

اعتراض نسبت به تغيير در برگ ارنج و جابجايي ديدارها تا 

  باشد.

مقدار وجه اعتراضات در آغاز هر سال توسط سازمان ليگ تعيين و به تيمهاي شركت كننده ابالغ مي

كه ر در صورتي

اعتراض پس از تنظيم صورتجلسه وجوه مربوطه به حساب 

موارد انضباطي: 35
هر بازيكن، مربي ، سرپرست يا كادر تيم بدليل بي حرمتي، اعمال غير ورزشي وغير اخالقي در صورتي كه 

توسط كميته اجرايي از زمين مسابقه اخراج گردد طي صورتجلسه كميته قضائي مسابق

فدراسيون جهت رسيدگي 

ه چنانچه تيمي ب

در آن مسابقه با جريمه نقدي و انظباطي برابر با آئين نامه، مواجه خواهند شد. 

) در اينگونه موارد كليه بردهاي انفرادي تيم در آن مسابقه 55

بازنده اعالم ميبعد 

در صورت ارائه هرگونه مدرك جعلي از سوي تيم يا باشگاه،

شود كه باشگاه يا نمايندگان باشگاه مقصر باشند، 

و نتيجه انفرادي به تعداد ارنج تيم مقابل منظور خواهد شد. ضمناً با متخلف برابر آئين نامه بر صفر 

  رفتار خواهد شد.

در صورتي كه بازيكن مقصر در ارائه مدارك باشد، كليه بازي) 56

شركت داشته و برنده شده است، بازنده اعالم مي

در صورت بروز هرگونه اغتشاش و يا بي

بررسي در كميته فضايي و 

شاگر برگزار نمايد.بدون حضور تما

) در صورت ضرر و زيان ناشي از حضور طرفداران يك تيم، باشگاه مربوطه موظف است 57

خسارت وارده را جبران نمايد.

34ماده 
كليه اعتراضات بايد بصورت كتبي و مستند در فرم مخصوص بهمراه هزينه رسيدگي به شكايات توسط  -34-1

سرپرست يا نماينده

اعتراض نسبت به نتيجه هر مسابقه -34-2

دقيقه پس از پايان آن مسابقه بصورت كتبي تسليم گردد.

اعتراضات نسبت به صالحيت بازيكنان يا بازيكن يك تيم و همچنين عملكرد كميته اجرايي، بايستي  -34-3

صورت كتبي 

اعتراض نسبت به عملكرد كميته اجرايي هر مسابقه -34-4

دقيقه پس از اتمام زمان وزن كشي

اعتراض نسبت به تغيير در برگ ارنج و جابجايي ديدارها تا  -34-5

باشد.

مقدار وجه اعتراضات در آغاز هر سال توسط سازمان ليگ تعيين و به تيمهاي شركت كننده ابالغ مي -34-6

در صورتي -34-7

اعتراض پس از تنظيم صورتجلسه وجوه مربوطه به حساب 

35ماده 
در صورتي كه  -35-1

توسط كميته اجرايي از زمين مسابقه اخراج گردد طي صورتجلسه كميته قضائي مسابق

فدراسيون جهت رسيدگي 

چنانچه تيمي ب -35-2

در آن مسابقه با جريمه نقدي و انظباطي برابر با آئين نامه، مواجه خواهند شد. 

55 تبصره

بعد نفرات 

در صورت ارائه هرگونه مدرك جعلي از سوي تيم يا باشگاه، -35-3

شود كه باشگاه يا نمايندگان باشگاه مقصر باشند، 

بر صفر 

رفتار خواهد شد.

56 تبصره

شركت داشته و برنده شده است، بازنده اعالم مي

در صورت بروز هرگونه اغتشاش و يا بي -35-4

بررسي در كميته فضايي و 

بدون حضور تما

57 تبصره

خسارت وارده را جبران نمايد.



 

 

هايي درخصوص 

اند، عالوه بر جريمه نقدي كه ميزان آن توسط 

ها حاصل 

نامه ليگ در 

اعتراض خود را 

روش رسيدگي به تخلفات، اعتراضات و اختالفات به اين صورت خواهد بود كه به محض وقوع تخلف، اعتراض 

ده كميته قضايي، مدير اجرايي ليگ، نماينده كميته فني، 

اي كه موضوع جلسه مربوط به آن زمين است و در صورت تشخيص 

كميته قضايي فرد خاطي، برگزار و بالفاصله تخلف، اعتراض و يا اختالف را رسيدگي و نماينده كميته قضايي 

الذكر) و در صورت اختالف نظر براساس اكثريت آرابه طور 

- كليه مصوبات جلسه قضايي مسابقات صرفاً در همان روز قابل اجرا بوده و محروميت

تواند از دعوت به تشكيل جلسه در مواردي كه با وقوع تخلف و يا اختالف، شكايتي واصل نشده است مي

سوي هريك از اعضاء كميته نيز بعمل آيد. در اين صورت همانند موقع وصول شكايت كه تشكيل جلسه از 

در حين رسيدگي به تخلفات، اعتراضات و يا اختالفات، با نظر اعضاء و متناسب با موضوع، هر كس ديگري يا 

فرد متخلف كه نظر او در جهت اتخاذ تصميم مؤثر باشد به جلسه رسيدگي دعوت و در راستاي حصول 

هاي فني و داوران موظفند در اعالم نظر خود و در راستاي تصميمات كميته، مقررات فدراسيون 

را در صدور رأي براساس مقررات 

مذكور، مساعدت نمايند. بديهي است در مواردي كه تخلف، اعتراض و يا اختالف، مربوط به امور تخصصي برگزاري 

قضايي ـ انضباطي به جز در مورد تصميماتي كه محكوميت آن، تذكر كتبي، تذكر 

باشند. اين اعتراض بايد 

هايي درخصوص در صورتي كه از سوي كميته قضايي انضباطي مسابقات محرز شود كه باشگاه يا باشگاه

اند، عالوه بر جريمه نقدي كه ميزان آن توسط 

ها حاصل گردد، امتياز يا امتيازهايي كه از طريق تباني براي هريك از تيم

  شود.شده، كسر و در صورت ضرورت امتياز تيمي كه از تباني متضرر شده، مطابق مقررات اصالح مي

نامه ليگ در دارد. لذا مقررات آئين

اعتراض خود را  در صورت اعتراض باشگاه يا نماينده تيم نسبت به عملكرد داوران و يا كادر اجرايي، بايد

روش رسيدگي به تخلفات، اعتراضات و اختالفات به اين صورت خواهد بود كه به محض وقوع تخلف، اعتراض 

ده كميته قضايي، مدير اجرايي ليگ، نماينده كميته فني، 

اي كه موضوع جلسه مربوط به آن زمين است و در صورت تشخيص 

كميته قضايي فرد خاطي، برگزار و بالفاصله تخلف، اعتراض و يا اختالف را رسيدگي و نماينده كميته قضايي 

الذكر) و در صورت اختالف نظر براساس اكثريت آرابه طور 

  دقيقه پس از وقوع شكايت يا اعتراض به مدير اجرايي ليگ، ارجاع گردد.

كليه مصوبات جلسه قضايي مسابقات صرفاً در همان روز قابل اجرا بوده و محروميت

دعوت به تشكيل جلسه در مواردي كه با وقوع تخلف و يا اختالف، شكايتي واصل نشده است مي

سوي هريك از اعضاء كميته نيز بعمل آيد. در اين صورت همانند موقع وصول شكايت كه تشكيل جلسه از 

  شود، تمام اعضاء مكلف به حضور و اعالم نظر هستند.

در حين رسيدگي به تخلفات، اعتراضات و يا اختالفات، با نظر اعضاء و متناسب با موضوع، هر كس ديگري يا 

فرد متخلف كه نظر او در جهت اتخاذ تصميم مؤثر باشد به جلسه رسيدگي دعوت و در راستاي حصول 

هاي فني و داوران موظفند در اعالم نظر خود و در راستاي تصميمات كميته، مقررات فدراسيون 

را در صدور رأي براساس مقررات 

مذكور، مساعدت نمايند. بديهي است در مواردي كه تخلف، اعتراض و يا اختالف، مربوط به امور تخصصي برگزاري 

قضايي ـ انضباطي به جز در مورد تصميماتي كه محكوميت آن، تذكر كتبي، تذكر 

باشند. اين اعتراض بايد 

در صورتي كه از سوي كميته قضايي انضباطي مسابقات محرز شود كه باشگاه يا باشگاه

اند، عالوه بر جريمه نقدي كه ميزان آن توسط 

گردد، امتياز يا امتيازهايي كه از طريق تباني براي هريك از تيم

شده، كسر و در صورت ضرورت امتياز تيمي كه از تباني متضرر شده، مطابق مقررات اصالح مي

دارد. لذا مقررات آئين حاكميت

  مواردي حاكم است كه آن مقررات در آئين نامه انضباطي پيش بيني نشده باشد.

در صورت اعتراض باشگاه يا نماينده تيم نسبت به عملكرد داوران و يا كادر اجرايي، بايد

روش رسيدگي به تخلفات، اعتراضات و اختالفات به اين صورت خواهد بود كه به محض وقوع تخلف، اعتراض 

ده كميته قضايي، مدير اجرايي ليگ، نماينده كميته فني، 

اي كه موضوع جلسه مربوط به آن زمين است و در صورت تشخيص 

كميته قضايي فرد خاطي، برگزار و بالفاصله تخلف، اعتراض و يا اختالف را رسيدگي و نماينده كميته قضايي 

الذكر) و در صورت اختالف نظر براساس اكثريت آرابه طور 

دقيقه پس از وقوع شكايت يا اعتراض به مدير اجرايي ليگ، ارجاع گردد.

كليه مصوبات جلسه قضايي مسابقات صرفاً در همان روز قابل اجرا بوده و محروميت

دعوت به تشكيل جلسه در مواردي كه با وقوع تخلف و يا اختالف، شكايتي واصل نشده است مي

سوي هريك از اعضاء كميته نيز بعمل آيد. در اين صورت همانند موقع وصول شكايت كه تشكيل جلسه از 

شود، تمام اعضاء مكلف به حضور و اعالم نظر هستند.

در حين رسيدگي به تخلفات، اعتراضات و يا اختالفات، با نظر اعضاء و متناسب با موضوع، هر كس ديگري يا 

فرد متخلف كه نظر او در جهت اتخاذ تصميم مؤثر باشد به جلسه رسيدگي دعوت و در راستاي حصول 

هاي فني و داوران موظفند در اعالم نظر خود و در راستاي تصميمات كميته، مقررات فدراسيون 

را در صدور رأي براساس مقررات جهاني تكواندو درخصوص برگزاري مسابقات را لحاظ و نماينده كميته قضايي 

مذكور، مساعدت نمايند. بديهي است در مواردي كه تخلف، اعتراض و يا اختالف، مربوط به امور تخصصي برگزاري 

  گيري خواهد بود.

قضايي ـ انضباطي به جز در مورد تصميماتي كه محكوميت آن، تذكر كتبي، تذكر 

باشند. اين اعتراض بايد ريال باشد، قابل اعتراض مي

 

در صورتي كه از سوي كميته قضايي انضباطي مسابقات محرز شود كه باشگاه يا باشگاه

اند، عالوه بر جريمه نقدي كه ميزان آن توسط شگاه ديگر، تباني نموده

گردد، امتياز يا امتيازهايي كه از طريق تباني براي هريك از تيم

شده، كسر و در صورت ضرورت امتياز تيمي كه از تباني متضرر شده، مطابق مقررات اصالح مي

حاكميتنامه نامه انضباطي فدراسيون بر مقررات اين آئين

مواردي حاكم است كه آن مقررات در آئين نامه انضباطي پيش بيني نشده باشد.

در صورت اعتراض باشگاه يا نماينده تيم نسبت به عملكرد داوران و يا كادر اجرايي، بايد

  ساعت به كميته قضايي فدراسيون ارجاع نمايند.

روش رسيدگي به تخلفات، اعتراضات و اختالفات به اين صورت خواهد بود كه به محض وقوع تخلف، اعتراض 

ده كميته قضايي، مدير اجرايي ليگ، نماينده كميته فني، 

اي كه موضوع جلسه مربوط به آن زمين است و در صورت تشخيص 

كميته قضايي فرد خاطي، برگزار و بالفاصله تخلف، اعتراض و يا اختالف را رسيدگي و نماينده كميته قضايي 

الذكر) و در صورت اختالف نظر براساس اكثريت آرابه طور 

دقيقه پس از وقوع شكايت يا اعتراض به مدير اجرايي ليگ، ارجاع گردد.

كليه مصوبات جلسه قضايي مسابقات صرفاً در همان روز قابل اجرا بوده و محروميت

  .شود

دعوت به تشكيل جلسه در مواردي كه با وقوع تخلف و يا اختالف، شكايتي واصل نشده است مي

سوي هريك از اعضاء كميته نيز بعمل آيد. در اين صورت همانند موقع وصول شكايت كه تشكيل جلسه از 

شود، تمام اعضاء مكلف به حضور و اعالم نظر هستند.

در حين رسيدگي به تخلفات، اعتراضات و يا اختالفات، با نظر اعضاء و متناسب با موضوع، هر كس ديگري يا 

فرد متخلف كه نظر او در جهت اتخاذ تصميم مؤثر باشد به جلسه رسيدگي دعوت و در راستاي حصول 

  شود.

هاي فني و داوران موظفند در اعالم نظر خود و در راستاي تصميمات كميته، مقررات فدراسيون 

جهاني تكواندو درخصوص برگزاري مسابقات را لحاظ و نماينده كميته قضايي 

مذكور، مساعدت نمايند. بديهي است در مواردي كه تخلف، اعتراض و يا اختالف، مربوط به امور تخصصي برگزاري 

گيري خواهد بود.مسابقات مثل امر داوري باشد، مقررات فدراسيون جهاني حاكم بر تصميم

قضايي ـ انضباطي به جز در مورد تصميماتي كه محكوميت آن، تذكر كتبي، تذكر 

ريال باشد، قابل اعتراض مي

48 
 

 
 

در صورتي كه از سوي كميته قضايي انضباطي مسابقات محرز شود كه باشگاه يا باشگاه

شگاه ديگر، تباني نموده

گردد، امتياز يا امتيازهايي كه از طريق تباني براي هريك از تيم

شده، كسر و در صورت ضرورت امتياز تيمي كه از تباني متضرر شده، مطابق مقررات اصالح مي

نامه انضباطي فدراسيون بر مقررات اين آئين

مواردي حاكم است كه آن مقررات در آئين نامه انضباطي پيش بيني نشده باشد.

در صورت اعتراض باشگاه يا نماينده تيم نسبت به عملكرد داوران و يا كادر اجرايي، بايد

ساعت به كميته قضايي فدراسيون ارجاع نمايند.

  : روش رسيدگي، تشكيل جلسه و اعضاء
روش رسيدگي به تخلفات، اعتراضات و اختالفات به اين صورت خواهد بود كه به محض وقوع تخلف، اعتراض 

ده كميته قضايي، مدير اجرايي ليگ، نماينده كميته فني، اي با حضور نماين

اي كه موضوع جلسه مربوط به آن زمين است و در صورت تشخيص 

كميته قضايي فرد خاطي، برگزار و بالفاصله تخلف، اعتراض و يا اختالف را رسيدگي و نماينده كميته قضايي 

الذكر) و در صورت اختالف نظر براساس اكثريت آرابه طور نظر اعضاء جلسه (اشخاص فوق

دقيقه پس از وقوع شكايت يا اعتراض به مدير اجرايي ليگ، ارجاع گردد.

كليه مصوبات جلسه قضايي مسابقات صرفاً در همان روز قابل اجرا بوده و محروميت

شودباالتر به كميته قضايي فدراسيون ارجاع داده مي

دعوت به تشكيل جلسه در مواردي كه با وقوع تخلف و يا اختالف، شكايتي واصل نشده است مي

سوي هريك از اعضاء كميته نيز بعمل آيد. در اين صورت همانند موقع وصول شكايت كه تشكيل جلسه از 

شود، تمام اعضاء مكلف به حضور و اعالم نظر هستند.

در حين رسيدگي به تخلفات، اعتراضات و يا اختالفات، با نظر اعضاء و متناسب با موضوع، هر كس ديگري يا 

فرد متخلف كه نظر او در جهت اتخاذ تصميم مؤثر باشد به جلسه رسيدگي دعوت و در راستاي حصول 

شود.مي صحيح و عادالنه از نقطه نظرات وي استفاده مي

  : حاكميت مقررات فدراسيون جهاني
هاي فني و داوران موظفند در اعالم نظر خود و در راستاي تصميمات كميته، مقررات فدراسيون 

جهاني تكواندو درخصوص برگزاري مسابقات را لحاظ و نماينده كميته قضايي 

مذكور، مساعدت نمايند. بديهي است در مواردي كه تخلف، اعتراض و يا اختالف، مربوط به امور تخصصي برگزاري 

مسابقات مثل امر داوري باشد، مقررات فدراسيون جهاني حاكم بر تصميم

قضايي ـ انضباطي به جز در مورد تصميماتي كه محكوميت آن، تذكر كتبي، تذكر 

ريال باشد، قابل اعتراض مي 300.000شفاهي، توبيخ كتبي و جريمه مالي با مبلغ كمتر از 

در صورتي كه از سوي كميته قضايي انضباطي مسابقات محرز شود كه باشگاه يا باشگاه

شگاه ديگر، تباني نمودهنتيجه ديدار خود به سود يا زيان با

گردد، امتياز يا امتيازهايي كه از طريق تباني براي هريك از تيمكميته قضايي انضباطي تعيين مي

شده، كسر و در صورت ضرورت امتياز تيمي كه از تباني متضرر شده، مطابق مقررات اصالح مي

نامه انضباطي فدراسيون بر مقررات اين آئين

مواردي حاكم است كه آن مقررات در آئين نامه انضباطي پيش بيني نشده باشد.

در صورت اعتراض باشگاه يا نماينده تيم نسبت به عملكرد داوران و يا كادر اجرايي، بايد

ساعت به كميته قضايي فدراسيون ارجاع نمايند.

: روش رسيدگي، تشكيل جلسه و اعضاء
روش رسيدگي به تخلفات، اعتراضات و اختالفات به اين صورت خواهد بود كه به محض وقوع تخلف، اعتراض 

اي با حضور نماينو يا اختالف و وصول شكايت، جلسه

اي كه موضوع جلسه مربوط به آن زمين است و در صورت تشخيص نماينده كميته داوران و ناظر زمين مسابقه

كميته قضايي فرد خاطي، برگزار و بالفاصله تخلف، اعتراض و يا اختالف را رسيدگي و نماينده كميته قضايي 

نظر اعضاء جلسه (اشخاص فوق

دقيقه پس از وقوع شكايت يا اعتراض به مدير اجرايي ليگ، ارجاع گردد.

كليه مصوبات جلسه قضايي مسابقات صرفاً در همان روز قابل اجرا بوده و محروميت

باالتر به كميته قضايي فدراسيون ارجاع داده مي

دعوت به تشكيل جلسه در مواردي كه با وقوع تخلف و يا اختالف، شكايتي واصل نشده است مي

سوي هريك از اعضاء كميته نيز بعمل آيد. در اين صورت همانند موقع وصول شكايت كه تشكيل جلسه از 

شود، تمام اعضاء مكلف به حضور و اعالم نظر هستند.ضايي درخواست مي

در حين رسيدگي به تخلفات، اعتراضات و يا اختالفات، با نظر اعضاء و متناسب با موضوع، هر كس ديگري يا 

فرد متخلف كه نظر او در جهت اتخاذ تصميم مؤثر باشد به جلسه رسيدگي دعوت و در راستاي حصول 

مي صحيح و عادالنه از نقطه نظرات وي استفاده مي

: حاكميت مقررات فدراسيون جهاني
هاي فني و داوران موظفند در اعالم نظر خود و در راستاي تصميمات كميته، مقررات فدراسيون 

جهاني تكواندو درخصوص برگزاري مسابقات را لحاظ و نماينده كميته قضايي 

مذكور، مساعدت نمايند. بديهي است در مواردي كه تخلف، اعتراض و يا اختالف، مربوط به امور تخصصي برگزاري 

مسابقات مثل امر داوري باشد، مقررات فدراسيون جهاني حاكم بر تصميم

قضايي ـ انضباطي به جز در مورد تصميماتي كه محكوميت آن، تذكر كتبي، تذكر 

شفاهي، توبيخ كتبي و جريمه مالي با مبلغ كمتر از 

در صورتي كه از سوي كميته قضايي انضباطي مسابقات محرز شود كه باشگاه يا باشگاه

نتيجه ديدار خود به سود يا زيان با

كميته قضايي انضباطي تعيين مي

شده، كسر و در صورت ضرورت امتياز تيمي كه از تباني متضرر شده، مطابق مقررات اصالح مي

نامه انضباطي فدراسيون بر مقررات اين آئين

مواردي حاكم است كه آن مقررات در آئين نامه انضباطي پيش بيني نشده باشد.

در صورت اعتراض باشگاه يا نماينده تيم نسبت به عملكرد داوران و يا كادر اجرايي، بايد

ساعت به كميته قضايي فدراسيون ارجاع نمايند.

: روش رسيدگي، تشكيل جلسه و اعضاء
روش رسيدگي به تخلفات، اعتراضات و اختالفات به اين صورت خواهد بود كه به محض وقوع تخلف، اعتراض 

و يا اختالف و وصول شكايت، جلسه

نماينده كميته داوران و ناظر زمين مسابقه

كميته قضايي فرد خاطي، برگزار و بالفاصله تخلف، اعتراض و يا اختالف را رسيدگي و نماينده كميته قضايي 

نظر اعضاء جلسه (اشخاص فوق

دقيقه پس از وقوع شكايت يا اعتراض به مدير اجرايي ليگ، ارجاع گردد. 10مكتوب و حداكثر تا 

كليه مصوبات جلسه قضايي مسابقات صرفاً در همان روز قابل اجرا بوده و محروميت

باالتر به كميته قضايي فدراسيون ارجاع داده مي

دعوت به تشكيل جلسه در مواردي كه با وقوع تخلف و يا اختالف، شكايتي واصل نشده است مي

سوي هريك از اعضاء كميته نيز بعمل آيد. در اين صورت همانند موقع وصول شكايت كه تشكيل جلسه از 

ضايي درخواست ميسوي نماينده كميته ق

در حين رسيدگي به تخلفات، اعتراضات و يا اختالفات، با نظر اعضاء و متناسب با موضوع، هر كس ديگري يا 

فرد متخلف كه نظر او در جهت اتخاذ تصميم مؤثر باشد به جلسه رسيدگي دعوت و در راستاي حصول 

مي صحيح و عادالنه از نقطه نظرات وي استفاده مي

: حاكميت مقررات فدراسيون جهاني
هاي فني و داوران موظفند در اعالم نظر خود و در راستاي تصميمات كميته، مقررات فدراسيون 

جهاني تكواندو درخصوص برگزاري مسابقات را لحاظ و نماينده كميته قضايي 

مذكور، مساعدت نمايند. بديهي است در مواردي كه تخلف، اعتراض و يا اختالف، مربوط به امور تخصصي برگزاري 

مسابقات مثل امر داوري باشد، مقررات فدراسيون جهاني حاكم بر تصميم

  : رسيدگي مجدد
قضايي ـ انضباطي به جز در مورد تصميماتي كه محكوميت آن، تذكر كتبي، تذكر تصميمات متخذه از سوي كميته 

شفاهي، توبيخ كتبي و جريمه مالي با مبلغ كمتر از 

در صورتي كه از سوي كميته قضايي انضباطي مسابقات محرز شود كه باشگاه يا باشگاه

نتيجه ديدار خود به سود يا زيان با

كميته قضايي انضباطي تعيين مي

شده، كسر و در صورت ضرورت امتياز تيمي كه از تباني متضرر شده، مطابق مقررات اصالح مي

نامه انضباطي فدراسيون بر مقررات اين آئينمقررات آئين

مواردي حاكم است كه آن مقررات در آئين نامه انضباطي پيش بيني نشده باشد.

در صورت اعتراض باشگاه يا نماينده تيم نسبت به عملكرد داوران و يا كادر اجرايي، بايد

ساعت به كميته قضايي فدراسيون ارجاع نمايند. 48كتباً ظرف 

: روش رسيدگي، تشكيل جلسه و اعضاء36
روش رسيدگي به تخلفات، اعتراضات و اختالفات به اين صورت خواهد بود كه به محض وقوع تخلف، اعتراض 

و يا اختالف و وصول شكايت، جلسه

نماينده كميته داوران و ناظر زمين مسابقه

كميته قضايي فرد خاطي، برگزار و بالفاصله تخلف، اعتراض و يا اختالف را رسيدگي و نماينده كميته قضايي 

نظر اعضاء جلسه (اشخاص فوقبراساس اتفاق 

مكتوب و حداكثر تا 

كليه مصوبات جلسه قضايي مسابقات صرفاً در همان روز قابل اجرا بوده و محروميت) 58

باالتر به كميته قضايي فدراسيون ارجاع داده مي

دعوت به تشكيل جلسه در مواردي كه با وقوع تخلف و يا اختالف، شكايتي واصل نشده است مي

سوي هريك از اعضاء كميته نيز بعمل آيد. در اين صورت همانند موقع وصول شكايت كه تشكيل جلسه از 

سوي نماينده كميته ق

در حين رسيدگي به تخلفات، اعتراضات و يا اختالفات، با نظر اعضاء و متناسب با موضوع، هر كس ديگري يا 

فرد متخلف كه نظر او در جهت اتخاذ تصميم مؤثر باشد به جلسه رسيدگي دعوت و در راستاي حصول 

مي صحيح و عادالنه از نقطه نظرات وي استفاده ميتصمي

: حاكميت مقررات فدراسيون جهاني37
هاي فني و داوران موظفند در اعالم نظر خود و در راستاي تصميمات كميته، مقررات فدراسيون نمايندگان كميته

جهاني تكواندو درخصوص برگزاري مسابقات را لحاظ و نماينده كميته قضايي 

مذكور، مساعدت نمايند. بديهي است در مواردي كه تخلف، اعتراض و يا اختالف، مربوط به امور تخصصي برگزاري 

مسابقات مثل امر داوري باشد، مقررات فدراسيون جهاني حاكم بر تصميم

: رسيدگي مجدد38
تصميمات متخذه از سوي كميته 

شفاهي، توبيخ كتبي و جريمه مالي با مبلغ كمتر از 

در صورتي كه از سوي كميته قضايي انضباطي مسابقات محرز شود كه باشگاه يا باشگاه -35-5

نتيجه ديدار خود به سود يا زيان با

كميته قضايي انضباطي تعيين مي

شده، كسر و در صورت ضرورت امتياز تيمي كه از تباني متضرر شده، مطابق مقررات اصالح مي

مقررات آئين -35-6

مواردي حاكم است كه آن مقررات در آئين نامه انضباطي پيش بيني نشده باشد.

در صورت اعتراض باشگاه يا نماينده تيم نسبت به عملكرد داوران و يا كادر اجرايي، بايد -35-7

كتباً ظرف 

36ماده 
روش رسيدگي به تخلفات، اعتراضات و اختالفات به اين صورت خواهد بود كه به محض وقوع تخلف، اعتراض  -36-1

و يا اختالف و وصول شكايت، جلسه

نماينده كميته داوران و ناظر زمين مسابقه

كميته قضايي فرد خاطي، برگزار و بالفاصله تخلف، اعتراض و يا اختالف را رسيدگي و نماينده كميته قضايي 

براساس اتفاق 

مكتوب و حداكثر تا 

58 تبصره

باالتر به كميته قضايي فدراسيون ارجاع داده ميهاي 

دعوت به تشكيل جلسه در مواردي كه با وقوع تخلف و يا اختالف، شكايتي واصل نشده است مي -36-2

سوي هريك از اعضاء كميته نيز بعمل آيد. در اين صورت همانند موقع وصول شكايت كه تشكيل جلسه از 

سوي نماينده كميته ق

در حين رسيدگي به تخلفات، اعتراضات و يا اختالفات، با نظر اعضاء و متناسب با موضوع، هر كس ديگري يا  -35-3

فرد متخلف كه نظر او در جهت اتخاذ تصميم مؤثر باشد به جلسه رسيدگي دعوت و در راستاي حصول 

تصمي

37ماده 
نمايندگان كميته

جهاني تكواندو درخصوص برگزاري مسابقات را لحاظ و نماينده كميته قضايي 

مذكور، مساعدت نمايند. بديهي است در مواردي كه تخلف، اعتراض و يا اختالف، مربوط به امور تخصصي برگزاري 

مسابقات مثل امر داوري باشد، مقررات فدراسيون جهاني حاكم بر تصميم

38ماده 
تصميمات متخذه از سوي كميته 

شفاهي، توبيخ كتبي و جريمه مالي با مبلغ كمتر از 



 

 

ضباطي صورت 

هاي رسمي تكواندو كه از سوي مسئولين مربوطه صادر شده 

گيري در مورد آن 

اختيارات 

د) ارتكاب اعمال يا رفتاري كه موجب به وجود آمدن جو بدبيني نسبت به مسئولين برگزاري و داوران و ساير 

ضباطي صورت ساعت پس از ابالغ تصميم كميته قضايي ـ ان

هاي رسمي تكواندو كه از سوي مسئولين مربوطه صادر شده 

گيري در مورد آن كه تصميم

اختيارات گيري در مورد آن خارج از حدود 

د) ارتكاب اعمال يا رفتاري كه موجب به وجود آمدن جو بدبيني نسبت به مسئولين برگزاري و داوران و ساير 

ساعت پس از ابالغ تصميم كميته قضايي ـ ان

  مرجع رسيدگي مجدد به اين نوع اعتراض، كميته انضباطي فدراسيون خواهد بود.

هاي رسمي تكواندو كه از سوي مسئولين مربوطه صادر شده 

كه تصميمز) اعمال و رفتار خالف و استفاده از ضربات غيرمجاز خطرناك در حين مسابقه، به نحوي 

  مورد به نحوي كه منجر به اختالل در روند برگزاري مسابقه شود.

گيري در مورد آن خارج از حدود 

د) ارتكاب اعمال يا رفتاري كه موجب به وجود آمدن جو بدبيني نسبت به مسئولين برگزاري و داوران و ساير 

 

ساعت پس از ابالغ تصميم كميته قضايي ـ ان

مرجع رسيدگي مجدد به اين نوع اعتراض، كميته انضباطي فدراسيون خواهد بود.

  هاي مذكور

هاي رسمي تكواندو كه از سوي مسئولين مربوطه صادر شده 

ز) اعمال و رفتار خالف و استفاده از ضربات غيرمجاز خطرناك در حين مسابقه، به نحوي 

مورد به نحوي كه منجر به اختالل در روند برگزاري مسابقه شود.

  به هر دليل مجاز به شركت در آن مسابقه نباشد.

  

گيري در مورد آن خارج از حدود ب) خطاهاي فاحش (عمدي يا سهوي) در داوري به نحوي كه تصميم

د) ارتكاب اعمال يا رفتاري كه موجب به وجود آمدن جو بدبيني نسبت به مسئولين برگزاري و داوران و ساير 
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مرجع رسيدگي مجدد به اين نوع اعتراض، كميته انضباطي فدراسيون خواهد بود.

هاي مذكورالف) هرگونه رفتار مغاير با اخالق حسنه و نظم عمومي عرصه

هاي رسمي تكواندو كه از سوي مسئولين مربوطه صادر شده ه) عدم اجراي دستورات مربوط به برگزاري فعاليت

  ها و مطبوعات

ز) اعمال و رفتار خالف و استفاده از ضربات غيرمجاز خطرناك در حين مسابقه، به نحوي 

مورد به نحوي كه منجر به اختالل در روند برگزاري مسابقه شود.

به هر دليل مجاز به شركت در آن مسابقه نباشد.

  ب) ارائه مدرك غيرواقعي يا مخدوش براي اعضاء يا مسئولين تيم

  ج) تأخير در انجام مسابقه و تأخير در ارائه برگ ارنج

  ه) خودداري از انجام مسابقه يا عدم حضور غيرموجه در مسابقه

  هاي متعلقه

  الف) عدم حضور و تأخير در حضور در محل برگزاري مسابقات

ب) خطاهاي فاحش (عمدي يا سهوي) در داوري به نحوي كه تصميم

د) ارتكاب اعمال يا رفتاري كه موجب به وجود آمدن جو بدبيني نسبت به مسئولين برگزاري و داوران و ساير 

72توسط معترض به طور رسمي و مكتوب و حداكثر 

مرجع رسيدگي مجدد به اين نوع اعتراض، كميته انضباطي فدراسيون خواهد بود.

  تخلفات اختصاصي بازيكنان، مربيان

الف) هرگونه رفتار مغاير با اخالق حسنه و نظم عمومي عرصه

  وجهي به قوانين و مقررات

ه) عدم اجراي دستورات مربوط به برگزاري فعاليت

ها و مطبوعاتو) اظهار خالف واقع در مصاحبه با رسانه

ز) اعمال و رفتار خالف و استفاده از ضربات غيرمجاز خطرناك در حين مسابقه، به نحوي 

  خارج از حدود اختيارات قانوني داوران باشد.

مورد به نحوي كه منجر به اختالل در روند برگزاري مسابقه شود.

  

  

به هر دليل مجاز به شركت در آن مسابقه نباشد.

ب) ارائه مدرك غيرواقعي يا مخدوش براي اعضاء يا مسئولين تيم

ج) تأخير در انجام مسابقه و تأخير در ارائه برگ ارنج

ه) خودداري از انجام مسابقه يا عدم حضور غيرموجه در مسابقه

  نام در ليگ

هاي متعلقهز) به موقع پرداخت نكردن تعهدات مالي و يا جريمه

الف) عدم حضور و تأخير در حضور در محل برگزاري مسابقات

ب) خطاهاي فاحش (عمدي يا سهوي) در داوري به نحوي كه تصميم

د) ارتكاب اعمال يا رفتاري كه موجب به وجود آمدن جو بدبيني نسبت به مسئولين برگزاري و داوران و ساير 

توسط معترض به طور رسمي و مكتوب و حداكثر 

مرجع رسيدگي مجدد به اين نوع اعتراض، كميته انضباطي فدراسيون خواهد بود.

تخلفات اختصاصي بازيكنان، مربيان

الف) هرگونه رفتار مغاير با اخالق حسنه و نظم عمومي عرصه

وجهي به قوانين و مقررات

ه) عدم اجراي دستورات مربوط به برگزاري فعاليت

و) اظهار خالف واقع در مصاحبه با رسانه

ز) اعمال و رفتار خالف و استفاده از ضربات غيرمجاز خطرناك در حين مسابقه، به نحوي 

خارج از حدود اختيارات قانوني داوران باشد.

مورد به نحوي كه منجر به اختالل در روند برگزاري مسابقه شود.

  ط) ترك زمين بازي به عنوان اعتراض

  

  هاتخلفات اختصاصي باشگاه

به هر دليل مجاز به شركت در آن مسابقه نباشد.الف) استفاده از بازيكني كه 

ب) ارائه مدرك غيرواقعي يا مخدوش براي اعضاء يا مسئولين تيم

ج) تأخير در انجام مسابقه و تأخير در ارائه برگ ارنج

  د) ترك مسابقه به صورت غيرمجاز

ه) خودداري از انجام مسابقه يا عدم حضور غيرموجه در مسابقه

نام در ليگرم الزم جهت ثبت

ز) به موقع پرداخت نكردن تعهدات مالي و يا جريمه

  تخلفات اختصاصي داوران

الف) عدم حضور و تأخير در حضور در محل برگزاري مسابقات

ب) خطاهاي فاحش (عمدي يا سهوي) در داوري به نحوي كه تصميم

  قانوني كميته داوران باشد.

د) ارتكاب اعمال يا رفتاري كه موجب به وجود آمدن جو بدبيني نسبت به مسئولين برگزاري و داوران و ساير 

توسط معترض به طور رسمي و مكتوب و حداكثر 

مرجع رسيدگي مجدد به اين نوع اعتراض، كميته انضباطي فدراسيون خواهد بود.

  : تخلفات39
تخلفات اختصاصي بازيكنان، مربيان

الف) هرگونه رفتار مغاير با اخالق حسنه و نظم عمومي عرصه

  آميزب) گفتار اهانت

  ج) فحاشي

وجهي به قوانين و مقرراتتد) عدم رعايت يا بي

ه) عدم اجراي دستورات مربوط به برگزاري فعاليت

  باشد.

و) اظهار خالف واقع در مصاحبه با رسانه

ز) اعمال و رفتار خالف و استفاده از ضربات غيرمجاز خطرناك در حين مسابقه، به نحوي 

خارج از حدود اختيارات قانوني داوران باشد.

مورد به نحوي كه منجر به اختالل در روند برگزاري مسابقه شود.ح) اعتراض مكرر و بي

ط) ترك زمين بازي به عنوان اعتراض

  ي) تحريك تماشاچيان

تخلفات اختصاصي باشگاه

الف) استفاده از بازيكني كه 

ب) ارائه مدرك غيرواقعي يا مخدوش براي اعضاء يا مسئولين تيم

ج) تأخير در انجام مسابقه و تأخير در ارائه برگ ارنج

د) ترك مسابقه به صورت غيرمجاز

ه) خودداري از انجام مسابقه يا عدم حضور غيرموجه در مسابقه

رم الزم جهت ثبتو) عدم ارائه مدا

ز) به موقع پرداخت نكردن تعهدات مالي و يا جريمه

تخلفات اختصاصي داوران

الف) عدم حضور و تأخير در حضور در محل برگزاري مسابقات

ب) خطاهاي فاحش (عمدي يا سهوي) در داوري به نحوي كه تصميم

قانوني كميته داوران باشد.

  هاج) تباني با تيم

د) ارتكاب اعمال يا رفتاري كه موجب به وجود آمدن جو بدبيني نسبت به مسئولين برگزاري و داوران و ساير 

  اندركاران گردد.

توسط معترض به طور رسمي و مكتوب و حداكثر 

  پذيرد.

مرجع رسيدگي مجدد به اين نوع اعتراض، كميته انضباطي فدراسيون خواهد بود.

39ماده 
تخلفات اختصاصي بازيكنان، مربيان -39-1

الف) هرگونه رفتار مغاير با اخالق حسنه و نظم عمومي عرصه

ب) گفتار اهانت

ج) فحاشي

د) عدم رعايت يا بي

ه) عدم اجراي دستورات مربوط به برگزاري فعاليت

باشد.

و) اظهار خالف واقع در مصاحبه با رسانه

ز) اعمال و رفتار خالف و استفاده از ضربات غيرمجاز خطرناك در حين مسابقه، به نحوي 

خارج از حدود اختيارات قانوني داوران باشد.

ح) اعتراض مكرر و بي

ط) ترك زمين بازي به عنوان اعتراض

ي) تحريك تماشاچيان

تخلفات اختصاصي باشگاه -39-2

الف) استفاده از بازيكني كه 

ب) ارائه مدرك غيرواقعي يا مخدوش براي اعضاء يا مسئولين تيم

ج) تأخير در انجام مسابقه و تأخير در ارائه برگ ارنج

د) ترك مسابقه به صورت غيرمجاز

ه) خودداري از انجام مسابقه يا عدم حضور غيرموجه در مسابقه

و) عدم ارائه مدا

ز) به موقع پرداخت نكردن تعهدات مالي و يا جريمه

تخلفات اختصاصي داوران -39-3

الف) عدم حضور و تأخير در حضور در محل برگزاري مسابقات

ب) خطاهاي فاحش (عمدي يا سهوي) در داوري به نحوي كه تصميم

قانوني كميته داوران باشد.

ج) تباني با تيم

د) ارتكاب اعمال يا رفتاري كه موجب به وجود آمدن جو بدبيني نسبت به مسئولين برگزاري و داوران و ساير 

اندركاران گردد.دست



 

 

  

ها و مجازات اين بخش متوجه باشگاه و 

باشند. لذا 

هرگونه عمل و رفتاري كه منطبق با عناوين مزبور نباشد اما مورد شكايت واقع شود، مرجع انضباطي 

رد تخلف بودن يا نبودن عمل يا رفتار، بررسي و در صورت 

  

صورتي كه اعمال و رفتار مورد شكايت، واجد جنبة كيفري و از مصاديق جرم باشد، مراجع 

ميم انضباطي، شاكي را براي تعقيب كيفري، به مراجع قضايي نيز 

  تنبيهات زير به ترتيب شدت و اولويت، متناسب اب نوع تخلف و به تشخيص مرجع انضباطي، قابل اعمال هستند:

  ه) انجام ندادن به موقوع اقدامات و مكاتبات اداري الزم به نحوي كه منجر به آسيب در روند برگزاري گردد.

ها و مجازات اين بخش متوجه باشگاه و 

باشند. لذا الذكر به عنوان مصاديق تخلفات مطرح گرديدند و حصري نمي

هرگونه عمل و رفتاري كه منطبق با عناوين مزبور نباشد اما مورد شكايت واقع شود، مرجع انضباطي 

رد تخلف بودن يا نبودن عمل يا رفتار، بررسي و در صورت 

  كنند.احراز تخلف بودن آن، به شكايت واصله رسيدگي و در غير اين صورت، شكايت را رد مي

صورتي كه اعمال و رفتار مورد شكايت، واجد جنبة كيفري و از مصاديق جرم باشد، مراجع 

ميم انضباطي، شاكي را براي تعقيب كيفري، به مراجع قضايي نيز 

تنبيهات زير به ترتيب شدت و اولويت، متناسب اب نوع تخلف و به تشخيص مرجع انضباطي، قابل اعمال هستند:

  بيني نكردن ملزومات و تجهيزات ضروري برگزاري مسابقات

ه) انجام ندادن به موقوع اقدامات و مكاتبات اداري الزم به نحوي كه منجر به آسيب در روند برگزاري گردد.

ها و مجازات اين بخش متوجه باشگاه و 

الذكر به عنوان مصاديق تخلفات مطرح گرديدند و حصري نمي

هرگونه عمل و رفتاري كه منطبق با عناوين مزبور نباشد اما مورد شكايت واقع شود، مرجع انضباطي 

رد تخلف بودن يا نبودن عمل يا رفتار، بررسي و در صورت 

احراز تخلف بودن آن، به شكايت واصله رسيدگي و در غير اين صورت، شكايت را رد مي

صورتي كه اعمال و رفتار مورد شكايت، واجد جنبة كيفري و از مصاديق جرم باشد، مراجع 

ميم انضباطي، شاكي را براي تعقيب كيفري، به مراجع قضايي نيز 

تنبيهات زير به ترتيب شدت و اولويت، متناسب اب نوع تخلف و به تشخيص مرجع انضباطي، قابل اعمال هستند:

 

بيني نكردن ملزومات و تجهيزات ضروري برگزاري مسابقات

ه) انجام ندادن به موقوع اقدامات و مكاتبات اداري الزم به نحوي كه منجر به آسيب در روند برگزاري گردد.

ها و مجازات اين بخش متوجه باشگاه و ها (مسئوليت

  آميز و دادن شعارهاي خالف اخالق حسنه و نظم عمومي

  مربوطه

الذكر به عنوان مصاديق تخلفات مطرح گرديدند و حصري نمي

هرگونه عمل و رفتاري كه منطبق با عناوين مزبور نباشد اما مورد شكايت واقع شود، مرجع انضباطي 

رد تخلف بودن يا نبودن عمل يا رفتار، بررسي و در صورت 

احراز تخلف بودن آن، به شكايت واصله رسيدگي و در غير اين صورت، شكايت را رد مي

صورتي كه اعمال و رفتار مورد شكايت، واجد جنبة كيفري و از مصاديق جرم باشد، مراجع 

ميم انضباطي، شاكي را براي تعقيب كيفري، به مراجع قضايي نيز 

تنبيهات زير به ترتيب شدت و اولويت، متناسب اب نوع تخلف و به تشخيص مرجع انضباطي، قابل اعمال هستند:
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بيني نكردن ملزومات و تجهيزات ضروري برگزاري مسابقات

ه) انجام ندادن به موقوع اقدامات و مكاتبات اداري الزم به نحوي كه منجر به آسيب در روند برگزاري گردد.

ها (مسئوليتتماشاچيان و وابستگان به تيم

آميز و دادن شعارهاي خالف اخالق حسنه و نظم عمومي

  د) آسيب رساندن به امكانات و تجهيزات و وسايل عمومي

  

  الف) تأخير يا عدم حضور در محل برگزاري مسابقات

  

مربوطه مقرراتج) ارائه سرويس نامناسب، نامطلوب و غيرمنطبق با 

الذكر به عنوان مصاديق تخلفات مطرح گرديدند و حصري نمي

هرگونه عمل و رفتاري كه منطبق با عناوين مزبور نباشد اما مورد شكايت واقع شود، مرجع انضباطي 

رد تخلف بودن يا نبودن عمل يا رفتار، بررسي و در صورت 

احراز تخلف بودن آن، به شكايت واصله رسيدگي و در غير اين صورت، شكايت را رد مي

صورتي كه اعمال و رفتار مورد شكايت، واجد جنبة كيفري و از مصاديق جرم باشد، مراجع 

ميم انضباطي، شاكي را براي تعقيب كيفري، به مراجع قضايي نيز 

تنبيهات زير به ترتيب شدت و اولويت، متناسب اب نوع تخلف و به تشخيص مرجع انضباطي، قابل اعمال هستند:

  تخلفات اختصاصي كادر برگزاري

  امور برگزاري

  هاج) به وجود آوردن جو روحي نامناسب عليه تيم

بيني نكردن ملزومات و تجهيزات ضروري برگزاري مسابقات

ه) انجام ندادن به موقوع اقدامات و مكاتبات اداري الزم به نحوي كه منجر به آسيب در روند برگزاري گردد.

تماشاچيان و وابستگان به تيم

آميز و دادن شعارهاي خالف اخالق حسنه و نظم عمومي

د) آسيب رساندن به امكانات و تجهيزات و وسايل عمومي

  تخلفات اختصاصي كميته پزشكي مسابقات

الف) تأخير يا عدم حضور در محل برگزاري مسابقات

  ب) تهيه نكردن وسايل و امكانات پزشكي مورد نياز

ج) ارائه سرويس نامناسب، نامطلوب و غيرمنطبق با 

  د) ترك غيرمجاز محل برگزاري مسابقات

  هاي پزشكي بازيكنان

الذكر به عنوان مصاديق تخلفات مطرح گرديدند و حصري نمي

هرگونه عمل و رفتاري كه منطبق با عناوين مزبور نباشد اما مورد شكايت واقع شود، مرجع انضباطي 

رد تخلف بودن يا نبودن عمل يا رفتار، بررسي و در صورت كننده به شكايت بايد ابتدا در مو

احراز تخلف بودن آن، به شكايت واصله رسيدگي و در غير اين صورت، شكايت را رد مي

صورتي كه اعمال و رفتار مورد شكايت، واجد جنبة كيفري و از مصاديق جرم باشد، مراجع 

ميم انضباطي، شاكي را براي تعقيب كيفري، به مراجع قضايي نيز ستوانند ضمن اتخاذ تص

تنبيهات زير به ترتيب شدت و اولويت، متناسب اب نوع تخلف و به تشخيص مرجع انضباطي، قابل اعمال هستند:

  ريال 100.000.000

تخلفات اختصاصي كادر برگزاري

امور برگزاري طرفي در انجام

ج) به وجود آوردن جو روحي نامناسب عليه تيم

بيني نكردن ملزومات و تجهيزات ضروري برگزاري مسابقاتد) به موقع كنترل و پيش

ه) انجام ندادن به موقوع اقدامات و مكاتبات اداري الزم به نحوي كه منجر به آسيب در روند برگزاري گردد.

تماشاچيان و وابستگان به تيمتخلفات اختصاصي 

  

آميز و دادن شعارهاي خالف اخالق حسنه و نظم عمومي

  نظمي

د) آسيب رساندن به امكانات و تجهيزات و وسايل عمومي

تخلفات اختصاصي كميته پزشكي مسابقات

الف) تأخير يا عدم حضور در محل برگزاري مسابقات

ب) تهيه نكردن وسايل و امكانات پزشكي مورد نياز

ج) ارائه سرويس نامناسب، نامطلوب و غيرمنطبق با 

د) ترك غيرمجاز محل برگزاري مسابقات

  ها يا ورزشكاران

هاي پزشكي بازيكنانو) اعالم به موقع محروميت

الذكر به عنوان مصاديق تخلفات مطرح گرديدند و حصري نمي) تخلفات فوق

هرگونه عمل و رفتاري كه منطبق با عناوين مزبور نباشد اما مورد شكايت واقع شود، مرجع انضباطي 

كننده به شكايت بايد ابتدا در مو

احراز تخلف بودن آن، به شكايت واصله رسيدگي و در غير اين صورت، شكايت را رد مي

صورتي كه اعمال و رفتار مورد شكايت، واجد جنبة كيفري و از مصاديق جرم باشد، مراجع 

توانند ضمن اتخاذ تص

تنبيهات زير به ترتيب شدت و اولويت، متناسب اب نوع تخلف و به تشخيص مرجع انضباطي، قابل اعمال هستند:

  ب) تذكر كتبي با درج در سوابق

  سوابقج) توبيخ كتبي با درج در 

100.000.000تا  10.000

تخلفات اختصاصي كادر برگزاري

  هاالف) تباني با تيم

طرفي در انجامب) عدم رعايت بي

ج) به وجود آوردن جو روحي نامناسب عليه تيم

د) به موقع كنترل و پيش

ه) انجام ندادن به موقوع اقدامات و مكاتبات اداري الزم به نحوي كه منجر به آسيب در روند برگزاري گردد.

تخلفات اختصاصي 

  باشد)مسئولين آن مي

آميز و دادن شعارهاي خالف اخالق حسنه و نظم عموميالف) رفتار اهانت

نظميب) ايجاد اغتشاش و بي

  ج) ايجاد درگيري

د) آسيب رساندن به امكانات و تجهيزات و وسايل عمومي

تخلفات اختصاصي كميته پزشكي مسابقات

الف) تأخير يا عدم حضور در محل برگزاري مسابقات

ب) تهيه نكردن وسايل و امكانات پزشكي مورد نياز

ج) ارائه سرويس نامناسب، نامطلوب و غيرمنطبق با 

د) ترك غيرمجاز محل برگزاري مسابقات

ها يا ورزشكارانه) تباني با تيم

و) اعالم به موقع محروميت

) تخلفات فوق59

هرگونه عمل و رفتاري كه منطبق با عناوين مزبور نباشد اما مورد شكايت واقع شود، مرجع انضباطي 

كننده به شكايت بايد ابتدا در مورسيدگي

احراز تخلف بودن آن، به شكايت واصله رسيدگي و در غير اين صورت، شكايت را رد مي

صورتي كه اعمال و رفتار مورد شكايت، واجد جنبة كيفري و از مصاديق جرم باشد، مراجع ) در60

توانند ضمن اتخاذ تص انضباطي مي

  داللت كنند.

  : تنبيهات

تنبيهات زير به ترتيب شدت و اولويت، متناسب اب نوع تخلف و به تشخيص مرجع انضباطي، قابل اعمال هستند:

  الف) تذكر شفاهي

ب) تذكر كتبي با درج در سوابق

ج) توبيخ كتبي با درج در 

10.000د) جريمه نقدي از 

تخلفات اختصاصي كادر برگزاري -39-4

الف) تباني با تيم

ب) عدم رعايت بي

ج) به وجود آوردن جو روحي نامناسب عليه تيم

د) به موقع كنترل و پيش

ه) انجام ندادن به موقوع اقدامات و مكاتبات اداري الزم به نحوي كه منجر به آسيب در روند برگزاري گردد.

تخلفات اختصاصي  -39-5

مسئولين آن مي

الف) رفتار اهانت

ب) ايجاد اغتشاش و بي

ج) ايجاد درگيري

د) آسيب رساندن به امكانات و تجهيزات و وسايل عمومي

تخلفات اختصاصي كميته پزشكي مسابقات -39-6

الف) تأخير يا عدم حضور در محل برگزاري مسابقات

ب) تهيه نكردن وسايل و امكانات پزشكي مورد نياز

ج) ارائه سرويس نامناسب، نامطلوب و غيرمنطبق با 

د) ترك غيرمجاز محل برگزاري مسابقات

ه) تباني با تيم

و) اعالم به موقع محروميت

59تبصره 

هرگونه عمل و رفتاري كه منطبق با عناوين مزبور نباشد اما مورد شكايت واقع شود، مرجع انضباطي 

رسيدگي

احراز تخلف بودن آن، به شكايت واصله رسيدگي و در غير اين صورت، شكايت را رد مي

60تبصره 

انضباطي مي

داللت كنند.

: تنبيهات40ماده 

تنبيهات زير به ترتيب شدت و اولويت، متناسب اب نوع تخلف و به تشخيص مرجع انضباطي، قابل اعمال هستند:

الف) تذكر شفاهي

ب) تذكر كتبي با درج در سوابق

ج) توبيخ كتبي با درج در 

د) جريمه نقدي از 



 

 

تواند هريك از تنبيهات مذكور كه 

شود را در جرايد و مطبوعات ورزشي، غيرورزشي، محلي يا سراسري، نيز اعالن 

  گردد.

اطي فدراسيون، براي باشگاه ها، الزم الجراء است. چنانچه باشگاهي پس 

از صدور راي قطعي كميته انضباطي، به هر دليل از اجراي آن خودداري نمايد، براي فدراسيون اين حق ايجاد مي 

درسازمان ليـگ  
بازبيني و تصحيح گرديـد كـه درحـال    

  هاي رسمي تكواندو به طور موقت و محدود

تواند هريك از تنبيهات مذكور كه 

شود را در جرايد و مطبوعات ورزشي، غيرورزشي، محلي يا سراسري، نيز اعالن 

گردد.هاي نقدي، به حساب درآمدهاي فدراسيون، واريز مي

اطي فدراسيون، براي باشگاه ها، الزم الجراء است. چنانچه باشگاهي پس 

از صدور راي قطعي كميته انضباطي، به هر دليل از اجراي آن خودداري نمايد، براي فدراسيون اين حق ايجاد مي 

درسازمان ليـگ   1384درخردادماه سال 
بازبيني و تصحيح گرديـد كـه درحـال    

هاي رسمي تكواندو به طور موقت و محدود

  هاي رسمي تكواندو به طور دائم

  ات (كمربند، مربيگري و داوري) از يك تا سه سال

تواند هريك از تنبيهات مذكور كه 

شود را در جرايد و مطبوعات ورزشي، غيرورزشي، محلي يا سراسري، نيز اعالن 

هاي نقدي، به حساب درآمدهاي فدراسيون، واريز مي

اطي فدراسيون، براي باشگاه ها، الزم الجراء است. چنانچه باشگاهي پس 

از صدور راي قطعي كميته انضباطي، به هر دليل از اجراي آن خودداري نمايد، براي فدراسيون اين حق ايجاد مي 

  گردد كه با تصميم مديريتي يكي از اقدامات زير را در مورد باشگاه اعمال نمايد:

درخردادماه سال 
بازبيني و تصحيح گرديـد كـه درحـال     1397

 

هاي رسمي تكواندو به طور موقت و محدود

هاي رسمي تكواندو به طور دائم

ات (كمربند، مربيگري و داوري) از يك تا سه سال

  ح) تنزيل درجه كمربند، درجه داوري و درجه مربيگري از يك تا دو درجه

تواند هريك از تنبيهات مذكور كه صورت لزوم مي

شود را در جرايد و مطبوعات ورزشي، غيرورزشي، محلي يا سراسري، نيز اعالن 

هاي نقدي، به حساب درآمدهاي فدراسيون، واريز مي

اطي فدراسيون، براي باشگاه ها، الزم الجراء است. چنانچه باشگاهي پس 

از صدور راي قطعي كميته انضباطي، به هر دليل از اجراي آن خودداري نمايد، براي فدراسيون اين حق ايجاد مي 

گردد كه با تصميم مديريتي يكي از اقدامات زير را در مورد باشگاه اعمال نمايد:

 

درخردادماه سال تبصره  چهل و شش
1397ماه سال 

 باشد.
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هاي رسمي تكواندو به طور موقت و محدوده) محروميت از شركت و حضور در مسابقات يا ساير فعاليت

هاي رسمي تكواندو به طور دائمو) محروميت از شركت و حضور در مسابقات يا ساير فعاليت

ات (كمربند، مربيگري و داوري) از يك تا سه سال

ح) تنزيل درجه كمربند، درجه داوري و درجه مربيگري از يك تا دو درجه

صورت لزوم مي مرجع انضباطي بنا به تشخيص خود و در

شود را در جرايد و مطبوعات ورزشي، غيرورزشي، محلي يا سراسري، نيز اعالن 

هاي نقدي، به حساب درآمدهاي فدراسيون، واريز مي

اطي فدراسيون، براي باشگاه ها، الزم الجراء است. چنانچه باشگاهي پس 

از صدور راي قطعي كميته انضباطي، به هر دليل از اجراي آن خودداري نمايد، براي فدراسيون اين حق ايجاد مي 

گردد كه با تصميم مديريتي يكي از اقدامات زير را در مورد باشگاه اعمال نمايد:

 ياز از جمع امتيازات باشگاه در مسابقات

چهل و شششش فصل و سي و هفت ماده و 
ماه سال  خردادتهيه و به تأييد و تصويب فدراسيون جهت اجراء رسيد و در 

باشد.مي تبصره شصت و دو

ه) محروميت از شركت و حضور در مسابقات يا ساير فعاليت

و) محروميت از شركت و حضور در مسابقات يا ساير فعاليت

ات (كمربند، مربيگري و داوري) از يك تا سه سالز) به تعويق انداختن آزمون ارتقاء درج

ح) تنزيل درجه كمربند، درجه داوري و درجه مربيگري از يك تا دو درجه

  ط) ابطال احكام داوري، مربيگري و كمربند

  ي) تعليق موقت يا ابطال پروانه باشگاه

مرجع انضباطي بنا به تشخيص خود و در

شود را در جرايد و مطبوعات ورزشي، غيرورزشي، محلي يا سراسري، نيز اعالن 

هاي نقدي، به حساب درآمدهاي فدراسيون، واريز مي) وجوه مربوط به جريمه

اطي فدراسيون، براي باشگاه ها، الزم الجراء است. چنانچه باشگاهي پس احكام قطعي صادره از سوي كميته انضب

از صدور راي قطعي كميته انضباطي، به هر دليل از اجراي آن خودداري نمايد، براي فدراسيون اين حق ايجاد مي 

گردد كه با تصميم مديريتي يكي از اقدامات زير را در مورد باشگاه اعمال نمايد:

ياز از جمع امتيازات باشگاه در مسابقات

شش فصل و سي و هفت ماده و 
تهيه و به تأييد و تصويب فدراسيون جهت اجراء رسيد و در 

شصت و دوماده و 

ه) محروميت از شركت و حضور در مسابقات يا ساير فعاليت

و) محروميت از شركت و حضور در مسابقات يا ساير فعاليت

ز) به تعويق انداختن آزمون ارتقاء درج

ح) تنزيل درجه كمربند، درجه داوري و درجه مربيگري از يك تا دو درجه

ط) ابطال احكام داوري، مربيگري و كمربند

ي) تعليق موقت يا ابطال پروانه باشگاه

  ك) اخراج از جامعه تكواندو

مرجع انضباطي بنا به تشخيص خود و در

شود را در جرايد و مطبوعات ورزشي، غيرورزشي، محلي يا سراسري، نيز اعالن مورد تصميم واقع مي

) وجوه مربوط به جريمه

احكام قطعي صادره از سوي كميته انضب

از صدور راي قطعي كميته انضباطي، به هر دليل از اجراي آن خودداري نمايد، براي فدراسيون اين حق ايجاد مي 

گردد كه با تصميم مديريتي يكي از اقدامات زير را در مورد باشگاه اعمال نمايد:

ياز از جمع امتيازات باشگاه در مسابقات

 حذف از مسابقات

شش فصل و سي و هفت ماده و مشتمل بر
تهيه و به تأييد و تصويب فدراسيون جهت اجراء رسيد و در 

ماده و  چهلپنج فصل و 

ه) محروميت از شركت و حضور در مسابقات يا ساير فعاليت

و) محروميت از شركت و حضور در مسابقات يا ساير فعاليت

ز) به تعويق انداختن آزمون ارتقاء درج

ح) تنزيل درجه كمربند، درجه داوري و درجه مربيگري از يك تا دو درجه

ط) ابطال احكام داوري، مربيگري و كمربند

ي) تعليق موقت يا ابطال پروانه باشگاه

ك) اخراج از جامعه تكواندو

مرجع انضباطي بنا به تشخيص خود و در) 61

مورد تصميم واقع مي

) وجوه مربوط به جريمه62

احكام قطعي صادره از سوي كميته انضب

از صدور راي قطعي كميته انضباطي، به هر دليل از اجراي آن خودداري نمايد، براي فدراسيون اين حق ايجاد مي 

گردد كه با تصميم مديريتي يكي از اقدامات زير را در مورد باشگاه اعمال نمايد:

ياز از جمع امتيازات باشگاه در مسابقاتكسر ........ امت

 جريمه نقدي

حذف از مسابقات

        

مشتمل بر دستورالعمل
تهيه و به تأييد و تصويب فدراسيون جهت اجراء رسيد و در 

پنج فصل و حاضر مشتمل بر 

ه) محروميت از شركت و حضور در مسابقات يا ساير فعاليت

و) محروميت از شركت و حضور در مسابقات يا ساير فعاليت

ز) به تعويق انداختن آزمون ارتقاء درج

ح) تنزيل درجه كمربند، درجه داوري و درجه مربيگري از يك تا دو درجه

ط) ابطال احكام داوري، مربيگري و كمربند

ي) تعليق موقت يا ابطال پروانه باشگاه

ك) اخراج از جامعه تكواندو

61تبصره 

مورد تصميم واقع مي

  نمايد.

62تبصره 

احكام قطعي صادره از سوي كميته انضب

از صدور راي قطعي كميته انضباطي، به هر دليل از اجراي آن خودداري نمايد، براي فدراسيون اين حق ايجاد مي 

گردد كه با تصميم مديريتي يكي از اقدامات زير را در مورد باشگاه اعمال نمايد:

كسر ........ امت -1

جريمه نقدي -2

حذف از مسابقات -3

  

  

  

  

  

  

  

        

دستورالعملاين 
تهيه و به تأييد و تصويب فدراسيون جهت اجراء رسيد و در 

حاضر مشتمل بر 


