آئين نامه اجرايي مسابقات ليگ جوانان زير 16و 18سال تنيس باشگاهاي پسران كشور 97
 -1مسابقات نوجوانان درصورتی که با  11تيم برگزار گردد در دو گروه و از  11تيم به باال به چند گروه تقسيم و بصورت رفت و
برگشت برگزار خواهد شد.
 -1ورود تيم هاي شركت كننده بر اساس نامه تنظيمي و ابالغيه سازمان ليگ تنيس خواهد بود.
 -3قرعه كشي با عنايت به بند  1آيين نامه  1روز قبل از برگزاري مسابقات با حضور نمايندگان باشگاهها مستقر در شهر ميزبان
صورت ميگيرد .
 -4اعزام سرداور وداوران مسابقات توسط کميته داوران فدراسيون تنيس ميباشد.
 -5اسكان وتغذيه داوران اعزامي به عهده شهر ميزبان ميباشد.
 -6كليه هزينه ها در طول مدت مسابقات بعهده باشگاه شركت كننده مي باشد.
 -7هر باشگاه ميبايست از  1بازيکن زير  18سال و  1بازيکن زير  16سال ،يک مربی ويک سرپرست استفاده نمايد.
 -8شرايط سنی ليگ نوجوانان :زير 16سال  1381/11/11به باال ،زير 14سال  1378/11/11به باال
 -9حضور بازيكنان متولدين 1385/11/11و به باال در تركيب تيم ممنوع مي باشد.
 -11حضور پزشك در محل برگزاري مسابقات الزامي است و شهر ميزبان موظف به تامين پزشك ميباشد.
 -11باشگاهها موظفند جهت انعقاد قرارداد با بازيکنان مد نظر خود فقط با ولی قانونی بازيکنان قرارداد منعقد نمايند.
 -11قرارداد باشگاه و ولی بازيكنان در 4نسخه تنظيم كه پس از ثبت در دفتر هيات استان و دفتر کميته ليگ،يكك نسكخه بكه کميتكه
ليگ ،يك نسخه به باشگاه طرف قرار داد،يك نسخه به بازيكن ويك نسخه نزد هيات مربوطه خواهد بود.
 -13تمام مسابقات به صورت  1بازي انفرادي (سينگل) و يک بازي دونفكره (دوبكل) خواهكد بكود در دونفكره بكه صكورتNo Add
و در ست سوم سوپر تای برک انجام می شود مسابقات بدون وقفه تا انتها ادامه خواهد داشت.
 -14درمسابقات نوجوانان در برگ ارنج نفرات اول ودوم هرتيم بصورت (يک نفر زير  16و يک نفر زير ) 18مستقيم يا ضربدري
با هم روبه رو شده و در بازي دو نفره يک نفر زير  16و يک نفر زير  18ميباشد.
تبصره  :در برگ ارنج نوجوانان تيمها ميتوانند از وجود دو بازيکن زيكر  16سكال اسكتفاده نماينكد امكا نميتواننكد از دو بكازيکن زيكر
 18سال استفاده نمايند.
-15نحوه محاسبه امتيازات به شرح ذيل خواهد بود:
الف) هشت تيم در يک گروه بصورت دوره ايی هر برد  3امتياز و برای باخت صفر امتياز مبذول خواهد شد.
ب) ده تيم در دو گروه الف و ب و از ده تيم به بكاال در چنكد گكروه بصكورت دوره ايكی هكر بكرد  3امتيكاز و بكرای باخكت صكفر امتيكاز
مبذول خواهد شد ودر مرحله بعد به ترتيب مقام های بدست آمده بصورت کانسلشن با هم به رقابت خواهند پرداخت بعنوان مثال در
صورت دوازده تيمكی در مجمكوع مسكابقات بكه ترتيكب مقكام اول  11امتيكاز و مقكام دوازدهكم يكک امتيكاز لحكاظ خواهكد شكد و در دور
برگشكت امتيكازات ضككريب دو خواهككد بككود بعنككوان مثككال اگككر تيمكی در دور رفككت مقككام سككوم را کسككب کككرده باشككد  11امتيكاز ودر دور
برگشت عنوان قهرمانی را بدست آورد  14امتياز که در مجموع  34امتياز بدست خواهد آورد.
 -16در صورت پيروزي تيمي در بازيهاي انفرادي ادامه مسابقات دو نفره در صورت لزوم الزاميست.
 - 17همراه داشتن كارت بيمكه ورزشكي و ككارت شكركت در مسكابقات الزامكي مكي باشكد و در صكورت نداشكتن كارتهكاي مربوطكه از
حضور بازيكن توسط سر داور مسابقات جلوگيري بعمل خواهد آمد.
 -18باشگاهها موظفند رنگ لباسهای خود را حداقل  1رنگ را به سازمان ليگ معرفی و تا پايان مسابقات ليگ دسكته يكک بكا همكان
لباسها بازی نمايند..

 -19حق ثبت نام تيمها جهت ورود به اين مسابقات مبلغ  7/111/111لاير شامل هزينه توپ  ،سكر داور  ،داور  ،صكدور ككارت ،
تبليغكككات و  ...مكككي باشكككد ككككه مكككي بايسكككت بكككه حسكككاب بانكككک پارسكككيان جكككاري شكككماره  111-17911-611يكككا بكككه شكككماره کكككارت
 6111/1611/1171/7197بنام سازمان ليكگ تنكيس کشكور واريكز و اصكل فكيب بكه همكراه مكدارك مكورد نيكاز حكداكثر تكا زمكان
مشخص شده به سازمان ليگ تنيس ارسال گردد
 -11در صورت بروز مشككالت غيكر مترقبكه در حكين برگكزاري مسكابقات توسكط مديرمسكابقات بكا همكاهنگي سكر داور تصكيم گيكري
خواهد شد.
 -11در صورت حاضر نشدن يك تيم در محل مسابقه پس از  15دقيقه از زمان تعيين شده تيم حريف به عنوان تيم برنده بكا نتيجكه
 3بر صفر و تمامي ستها  6-1اعالم خواهد شد وبه تيم بازنده باخت فني مبذول خواهد شد.
 -11درصورت عدم حضور در مسابقات انفرادی و دونفره هر يک مبلغ  1/111/111لاير جريمه در نظر گرفته خواهد شد.
 -13چنانچه تيمي به يكي از بازيكنان باشگاه ديگري اعتراض داشته باشد ميبايست وتوسط سرپرست تيم مورد اعتكراض را كتبكا
به انضمام مبلغ  511/111لاير وجه نقد به سرپرست مسابقات تسليم ورسيد دريافت نمايند.
تبصره-1اعتراض بايستي حداكثر  3ساعت پس از پايان مسابقه تسليم گردد و پس از موعد مقرر ترتيب اثر نخواهد شد.
تبصره-1در صورتيكه اعتراض وارد اعالم شود مبلغ مذكور عودت داده خواهد شد.
 -14رعايت قوانين رفتاري مطابق با قوانين فدراسيون براي بازيكنان  ،مربي و سرپرسكت تيمهكا اجبكاري اسكت و در صكورت تخلكف
در محل مسابقه از  511/111تا  1/111/111لاير جريمه نقدي در نظر گرفته و حداكثر تا مسابقه بعدي مي بايسكت مبلكغ فكوه بكه
مسئول برگزاري مسابقات كه به عنوان نماينده سازمان ليگ محسوب مي شود پرداخت گردد و رسيد آن را دريافت نمايند.
الزم به ذكر است آيين نامه انضباطي براي كليه دست اندر كاران شركت كننده در مسابقات اجراء ودر صورت هر گونه تخلف مورد
پيب آمده در كميته انضباطي قابل پيگيري خواهد بود.
 -15اگر دو تيم به نفع يکديگر تبانی کنند بطوريکه اين امر توسط نماينده سازمان ليگ تائيد شود پس از بررسكی و تائيكد سكازمان
ليگ و کميته انضباطی هر دو تيم بازنده و جريمه نقدی خواهند شد

 -16بابككت حضككور بازيکنككان در هككر مسككابقه انفككرادی ( )3و دو نفككره ( )1امتي كاز و جهككت هككر بككرد بازيکنككان در
مسابقات انفرادی ( )51و دو نفره( )11امتياز منظور که در رده بندی رنکينگ کشور ثبت خواهد شد.

 -17مدارك مورد نياز جهت ثبت قرار داد درسازمان ليگ
 -17-1معرفي نامه باشگاه مربوطه با تائيد هيئت استان
 -17-1عكس بازيكنان  ،مربي و سرپرست  3*4دو قطعه به همراه آلبوم مخصوص كه عكسهاي نفرات تيم در آن ضميمه باشد
 -17-3كپي شناسنامه يا كارت ملي
 -17-4كپي مدرك مربيگري (حداقل درجه )3
 -17-5اصل فيب واريزي
 -17-6كپي بيمه ورزشی
 -17-7داشتن کد شناسه ( )IRIPINويژه بازيکنان
 -17-8داشتن کد شناسه ( )IRIPINويژه تيمها
 -17-9رضايت نامه ولی برای کليه بازيکنان و تاييد آن توسط هيئت استان مربوطه.

(تيمهايی که مدارک بازيکنان آنها کامل نباشد از حضور در مسابقات جلوگيری بعمل خواهد آمد)

