آئين نامه اجرايي مسابقات جام حذفي تنيس باشگاها و دستجات آزادكشور (آقايان)8931

(گراميداشت سردارسپهبد شهيد قاسم سليماني)

 -1نحوه برگزاری مسابقات:
مسابقات در دو جدول انتخابي و اصلي برگزار خواهد شد و سيد بندی تيمها بر اساس ذيل منظور ميگردد .
الف – به ترتیب چهار تیم اول جام حذفی سال 1931
ب  -به ترتیب بازیکنان صاحب رنکینگ فدراسیون جهانی
ج -به ترتیب بازیکنان صاحب رنکینگ فدراسیون تنیس
د 81 -تيم بر اساس مفاد امتيازات كسب شده باال در جدول اصلي قرار خواهند گرفت .

(جدول اصلي مسابقات  93تيمي در نظر گرفته شده است)
 -2ورود تیم های شركت كننده بر اساس نامه تنظیمی و ابالغیه كمیته مسابقات خواهد بود.
 -9قرعه كشی با عنایتت بته بنتد یت

آیتی نامته در روز چهارشتنهه  39/11/11ستاعت  11در ستال جسستات واقتر در فدراستیون

تنیس در تهران صورت می گیرد (.ورود سرپرستان تيمها در اين مراسم آزاد ميباشد)
 -4سرداورو داوران مسابقات توسط كمیته داوران فدراسیون تنیس برگزیده و اعزام خواهند شد.
 -5اسکان سرداوران اعزامی بر عهده میزبان و تغذیه بر عهده سازمان می باشد.
-1كسیه هزینه های ایاب و ذهاب ،تغذیه و اسکان در مدت زمان برگزاری مسابقات بر عهده تیم های شركت كننده می باشد.
 -1سازمان هر تیم حداقل 9نفر و حداكثر  5می باشد ( 3بازيكن  +يک مربي يا سرپرست) یا (  4بازيكن  +يک مربي يا سرپرست)
تهصره :سرپرست نمی تواند به عنوان بازیک در ارنج تیم قرار گیرد اما مربی می تواند بازیک هم باشد.
 -9حضور بازیکنان از متولدی  1995/11/11به باال در تركیب تیم ممنوع می باشد.
 -3هر باشگاه می تواند در تركیب تیم ختود یت

نفتر بتازیک ختارجی بتا شترایط وزارت ورزش وكمیتته مستی المکیت

و داشتت برگته

صحت و سالمت از فدراسیون پزشکی استفاده نماید.
 -11حضور پزش

در محل برگزاری مسابقات الزامی است و شهر میزبان موظف به تامی پزش

می باشد.

-11كسیه بازیکنان و مربیان معرفی شتده در صتورت لتزوم دارای قترارداد رستمی ستال برگتزاری مستابقه بتا باشتگاه مربوهته بتوده و
با هیچ باشگاه دیگری در ای مدت قرار داد نداشته باشند.
تبصره يک  :چنانچه بازیکنی قراردادش بته اتمتام رستیده باشتد بتازیک آزاد شتناخته شتده و عضتویت آن در ستایر تتیم هتا بتال متانر
می باشد .

 -12تمام مسابقات به صورت  2بازی انفترادی (ستینگل و یت

بتازی دو نفتره (دوبتل بته صتورت  2ستت از 9ستت ودر تمتام ستتها

قانون تای برك اجرا خواهد شد.
 -19در صورت پیروزی تیمی ،در بازی های انفرادی در صورت لزوم مسابقات دو نفره انجام نخواهد شد.
 -14باشگاه ها موظفند در مسابقات دو نفره از لهاس های همرنگ و متحد الشکل استفاده نمایند.
 -15تمام مسابقات به صورت  2بازی انفرادی (سینگل و یت

بتازی دو نفتره (دوبتل بته صتورت  2ستت از 9ستت و در تمتام ستت هتا

قانون تای برك اجرا خواهد شد و در دونفره به صتورت  No Addو در ستت ستوم ستوپر تتای بترك ا نجتام متی شتود مستابقات بتدون
وقفه تا انتها ادامه خواهد داشت .
 -11درارنج تیم ها ابتدا دو مسابقه انفرادی (سینگل سکس مسابقه دونفره (دوبل با هم روبرو خواهند شد.
 -11همراه داشتت كتارت بیمته ورزشتی و كتارت شتركت در مستابقات الزامتی متی باشتد و در صتورت نداشتت كارتهتای مربوهته از
حضور بازیک توسط سرداور مسابقات جسوگیری به عمل خواهد آمد.
 -19حق ثهت نام تیم ها جهت ورود به ای مستابقات مهست  89/000/000رياال متی باشتد كته متی بایستت بته حستاب بانت

مستی

شعهه نمایشتگاه بتی المسستی بته شتماره حستاب  0801000864009بته نتام فدراستیون تنتیس جمهتوری استالمی ایتران واریتز و
اصل فیش به همراه مدارك مورد نیاز حداكثر تا زمان مشخص شده به كمیته مسابقات ارسال گردد.
 -13در صورت بروز مشکالت غیتر مترقهته در حتی برگتزاری مستابقات توستط متدیر مستابقات بتا همتاهنگی ستر داور تصتیم گیتری
خواهد شد.
 -21در صورت حاضر نشدن ی

تیم در محل مستابقه پتس از  15دقیقته از زمتان تعیتی شتده تتیم حریتف بته عنتوان تتیم برنتده بتا

نتیجه  9بر صفر اعالم خواهد شد .
 -21درصورت عدم حضور در مسابقات انفرادی و دونفره هر ی

مهس  1/111/111ریال جریمه در نظر گرفته خواهد شد.

 -22چنانچه تیمی به یکی از بازیکنان باشتگاه دیگتری اعتتراا داشتته باشتد متی بایستت توستط سرپرستت تتیم  ،متورد اعتتراا
را كتها" به انضمام مهس  1/111/111ریال وجه نقد به مدیر و یا سرداور مسابقات تسسیم و رسید دریافت نمایند.
تهصره -1اعتراا بایستی حداكثر  9ساعت پس از پایان مسابقه تسسیم گردد و پس از موعد مقرر ترتیب اثر نخواهد شد.
تهصره -2در صورتیکه اعتراا وارد اعالم شود مهس مذكور عودت داده خواهد شد.
 -29رعایت قوانی رفتاری مطابق با قوانی فدراستیون بترای بازیکنتان  ،مربتی سرپرستت تتیم هتا اجهتاری استت و در صتورت تخستف
در محل مسابقه از  511/111تا  5/111/111ریال جریمه نقتدی در نظتر گرفتته و حتداكثر تتا مستابقه بعتدی متی بایستت مهست فتو
به مدیر مسابقات كه به عنوان نماینده سازمان لیگ محسوب می شود پرداخت شده و رسید آن را دریافت نمایند.
الزم به ذكر است آیی نامه انضهاهی بترای كسیته دستت انتدر كتاران شتركت كننتده در مستابقات اجترا ودر صتورت هتر گونته تخستف
مورد پیش آمده در كمیته انضهاهی قابل پیگیری خواهد بود.


 -24اگر دو تیم به نفر یکدیگر تهانی كنند به هوریکته ایت امتر توستط متدیر ،سترداور و یتا نماینتده فدراستیون تائیتد شتود پتس از
بررسی و تائید كمیته مسابقات و كمیته انضهاهی هر دو تیم بازنده و جریمه نقدی خواهند شد.
 -25بابت حضور بازیکنان در هتر مستابقه انفترادی ( 9و دو نفتره ( 1امتیتاز و جهتت هتر بترد بازیکنتان در مستابقات انفترادی ( 51و
دو نفره( 11امتیاز منظور كه در رده بندی رنکینگ كشور ثهت خواهد شد.
 -31مدارك مورد نياز جهت ارايه به كميته مسابقات :
 : 21-1معرفی نامه از هیئت تنیس استان مربوهه به همراه آلهوم مخصوص كه عکسهای نفرات تیم در آن ضمیمه باشد.
 : 21-2عکس بازیکنان  ،مربی و سرپرست  9*4دو قطعه (ههق آلهوم پیوستی
 : 21-9در صورت اشتغال به خدمت نظام وظیفه رضایت نامه از تربیت بدنی ستاد كل نیروهای مسسح جهت عضویت در باشگاه مورد نظر
 : 21-4كکی شناسنامه یا كارت مسی برای بازیکنان زیر 19سال
 :21-5كکی كارت مربیگری 
 : 21-1اصل فیش واریزی
 : 21-1رضایت نامه ولی برای بازیکنان زیر  19سال و تایید آن توسط هیئت استان مربوهه
 : 21-9كکی كارت پایان خدمت یا معافی یا گواهی اشتغال به تحصیل
تهصره  :1بازیکنان  13سال به باال مشمول نظام وظیفه می باشند.
تهصره :2بازیکنانی كه جهت مسابقات (لیگ دسته ی

 ،دسته دو مدارك ارسال نمودند نیازی به ارسال مجدد نمی باشد.

 : 30جوايز مسابقات ( :كل جايزه نقدی  460/000/000ريال)
 : 21-1تیم قهرمان :كاپ قهرمانی  -حکم قهرمانی (برای تمام اركان تیم  -مهس

 151/111/111ریال

 : 21-2تیم نایب قهرمان  :كاپ نائب قهرمانی – حکم نائب قهرمانی (برای تمام اركان تیم – مهس
 : 21-9تیم های راه یافته به مرحسه نیمه نهایی  :حکم سوم مشترك (برای تمام اركان تیم  -مهس
 : 21-4تیم های راه یافته به مرحسه ی

 111/111/111ریال
(هرتیم  51/111/111ریال

چهارم نهایی  - :مهس (برای هر تیم  25/111/111ریال 

آخرين مهلت ثبت تيم ها :
ساعت  81روز شنبه 31/88/83
با ارسال اسامي و مدارك و فيش بانكي از سوی هيات تنيس استان

