آئين نامه اجرايي مسابقات جام حذفي تنيس باشگاها ودستجات آزادكشور(بانوان)9317
 -9نحوه برگزاری مسابقات :تيم ها به گروه های چهار تيمي تقسيم شده و سيد بندی تيمها به شرح ذيل خواهد بود.
الف – به ترتيب مقامهای اول تا سوم ليگ برتر سال 9317
ب – به ترتيب چهار تيم اول جام حذفي سال 9316
ج  -به ترتيب بازيکنان صاحب رنکينگ فدراسيون جهاني
د -به ترتيب بازيکنان صاحب رنکينگ فدراسيون تنيس
 -2ورود تيم های شركت كننده بر اساس نامه تنظيمي و ابالغيه سازمان ليگ خواهد بود.
 -3قرعه كشي با عنايت به بند  9آيين نامه  9شب قبل از برگزاری مسابقات با حضور نمايندگان باشگاه هاودستجات آزاد مستتقر در
شهر ميزبان صورت ميگيرد .
 -4سرداورو داوران مسابقات توسط كميته داوران فدراسيون تنيس اعزام خواهند شد.
 -5اسکان سرداوران اعزامي به عهده ی ميزبان و تغذيه به عهده ای سازمان ميباشد.
-6كليه هزينه های اياب وذهاب ،تغذيه واسکان در طول مدت مسابقات بعهده تيمهای شركت كننده مي باشد.
 -7سازمان هر تيم حداقل 3نفروحداكثر 5مي باشد ( 2بازيکن 9+مربي يا سرپرست 4بازيکن 9+مربي يا سرپرست)
تبصره :تبصره :سرپرست نمي تواند بعنوان بازيکن در ارنج تيم قرار گيرد اما مربي ميتواند بازيکن هم باشد.
 -8حضور بازيکنان از متولدين  9383/91/99به باال در تركيب تيم ممنوع مي باشد.
 -1هر باشگاه ميتواند در تركيب تيم خود يکنفر بازيکن خارجي با شرايط وزارت ورزش وكميته ملي المپيک و داشتن برگته صتحت
وسالمت از فدراسيون پزشکي استفاده نمايد.
 -91حضور پزشک در محل برگزاری مسابقات الزامي است و شهر ميزبان موظف به تامين پزشک ميباشد.
-99كليه بازيکنان و مربيان معرفي شده مي بايست دارای قرارداد رسمي سال برگزاری مسابقه با باشگاه مربوطه بتوده وبتا هتي
باشگاه ديگری در اين مدت قرار داد نداشته باشند.
تبصره :9چنانچه بازيکني قراردادش به اتمام رسيده باشد بازيکن آزاد شناخته شده و عضويت آن در ساير تيمها بال مانع ميباشد .
تبصره  :2اگريکي از تيمهای ليگ برتری بهر دليلي از حضور در اين مسابقات خوداری نمايد بازيکنان آن آزاد شناخته شده ميتوانند
به عضويت ساير تيمها درآيند.
 -92تمام مسابقات به صورت  2بازی انفرادی(سينگل) ويک بازی دو نفره (دوبل)به صورت  2ست از  3ست ودر تمام ستها قانون تای
برك اجرا خواهدشد.
 -93در صورت پيروزی تيمي ،در بازيهای انفرادی در صورت لزوم مسابقات دو نفره انجام نخواهد شد.

 -94لباس مسابقات از نوع پوشش كامل اسالمي و متحدالشکل و همرنگ مي بايست باشد .
 -95تمام مسابقات به صورت  2بازی انفرادی(سينگل) ويک بازی دو نفره (دوبل)به صورت  2ست از 3ست ودر تمام ستها قانون تای
برك اجرا خواهدشد ودر دونفره به صورت  No Addودر ست سوم سوپر تای برك ا نجام مي شود مسابقات بدون وقفه تا انتها ادامه
خواهد داشت..
 -96درارنج تيمها ابتدا دو مسابقه انفرادی (سينگل) سپس مسابقه دونفره (دوبل) با هم روبرو خواهند شد.
 -97همراه داشتن كارت بيمه ورزشي و كارت شركت در مسابقات الزامي مي باشد و در صورت نداشتن كارتهای مربوطه از حضتور
بازيکن توسط سر داور مسابقات جلوگيری بعمل خواهد آمد.
 -98حق ثبت نام تيمها جهت ورود به اين مسابقات مبلغ  7/111/111ريال مي باشد كه مي بايست به حساب بانک پارسيان به شماره
 219-97122-611يا به شماره كارت  6229/1692/1279/7917بنام سازمان ليگ تنيس واريز و اصل فيش به همتراه متدارك
مورد نياز حداكثر تا زمان مشخص شده به سازمان ليگ تنيس ارسال گردد.
-91در صورت بروز مشکالت غير مترقبه در حين برگزاری مسابقات توسط مدير مسابقات با هماهنگي سر داور تصيم گيتری خواهتد
شد.
-21در صورت حاضر نشدن يک تيم در محل مسابقه پس از  95دقيقه از زمان تعيين شده تيم حريف به عنوان تيم برنده با نتيجه 3بر
صفر اعالم خواهد شد.
 -29درصورت عدم حضور در مسابقات انفرادی و دونفره هر يک مبلغ  9/111/111ريال جريمه در نظر گرفته خواهد شد.
-22چنانچه تيمي به يکي از بازيکنان باشگاه ديگری اعتراض داشته باشد ميبايست وتوسط سرپرست تيم مورد اعتراض را كتبتا" بته
انضمام مبلغ  9/111/111ريال وجه نقد به نماينده سازمان ليگ يا سرداور مسابقات تسليم ورسيد دريافت نمايند.
تبصره-9اعتراض بايستي حداكثر  3ساعت پس از پايان مسابقه تسليم گردد و پس از موعد مقرر ترتيب اثر نخواهد شد.
تبصره-2در صورتيکه اعتراض وارد اعالم شود مبلغ مذكور عودت داده خواهد شد.
 -23رعايت قوانين رفتاری مطابق با قوانين فدراسيون برای بازيکنان  ،مربي سرپرست تيمها اجباری است و در صتورت تخلتف در
محل مسابقه از  511/111تا  2/111/111ريال جريمه نقدی در نظر گرفته و حداكثر تا مسابقه بعدی مي بايست مبلغ فوق بته متدير
مسابقات كه به عنوان نماينده سازمان ليگ محسوب مي شود پرداخت شده و رسيد آن را دريافت نمايند.
الزم به ذكر است آيين نامه انضباطي برای كليه دست اندر كاران شركت كننده در مسابقات اجراء ودر صورت هر گونه تخلف متورد
پيش آمده در كميته انضباطي قابل پيگيری خواهد بود .




 -24اگر دو تيم به نفع يکديگر تباني كنند بطوريکه اين امر توسط نماينده سازمان ليگ تائيد شود پس از بررسي و تائيد سازمان ليگ
و كميته انضباطي هر دو تيم بازنده و جريمه نقدی خواهند شد .
 -25بابت حضور بازيکنان در هر مسابقه انفرادی ( )3و دو نفره ( )9امتياز و جهت هر برد بازيکنان در مسابقات انفرادی ( )51و دو
نفره( )91امتياز منظور كه در رده بندی رنکينگ كشور ثبت خواهد شد.

 -26مدارك مورد نياز جهت ارايه به سازمان ليگ :
 -26-9معرفي نامه از هيئت تنيس استان مربوطه به همراه آلبوم مخصوص كه عکسهای نفرات تيم در آن ضميمه باشد.
 -26-2عکس بازيکنان  ،مربي وسرپرست  3*4دو قطعه.
 -26-3قرار داد تنظيمي ثبت شده در هيئت استان مربوطه در  4نسخه.
-26-4كپي كارت بيمه ورزشي.
 -26-5رضايت نامه ولي برای بازيکنان زير  98سال و تاييد آن توسط هيئت استان مربوطه.

تبصره  :بازيکناني كه جهت مسابقات(ليگ برتر،دسته يک،دسته دو) مدارك ارسال نمودند نيازی به ارسال مجدد نميباشد .

