
 

 
 

  
  
  

  
  

  

  آئين نامه
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  كشور قايقرانيباشگاههاي 
          

  
  

  
      

  
  ١٣٩٨مصوب 



 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
  
  

  باسمه تعالي
 

د نظر برابري و همسان سازي برگزاري مسابقات در قايقراني با عنايت به تعدد رشته هاي آن همواره م
 سابقاتميوه ها و روش هاي رسمي برگزاري بوده است. آيين نامه اي كه مطالعه مي فرماييد،  مقررات، ش

رشته هاي مختلف قايقراني است كه توسط كارشناسان و كميته هاي فدراسيون تدوين و در آن سعي 
ر پشده است كه بهترين شيوه انجام مسابقات، رعايت شود. با توجه به اهميت استراتژيك اين رشته 

عم از ارين الگو را براي كليه موارد برگزاري ليگ مدال المپيكي تدوين كنندگان بر اين شدند كه بهت
امه و يين نكامل آ ارائه نمايند. اميد است با اجرايمسائل فني، قراردادها، اصول برگزاري مسابقات و....

 .باشيم كمك و پيشنهادات همه اعضاي محترم خانواده بزرگ قايقراني ايران ليگ هر سال پوياتر را شاهد

 
  

  با آرزوي توفيق
  تر عليرضا سهرابيان مقدمدك

 رئيس فدراسيون قايقراني جمهوري اسالمي ايران

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

 
  



 

 
 

  : تعاريف١ماده 
  فدراسيون: باالترين تشكيالت رسمي قايقراني  -١  
  : نهادي غير دولتي كه زير نظر فدراسيون به عنوان جانشين در استان مربوط كليه برنامه ريزي ها و فعاليت هاي اجراييهيأت -٢  

  را طبق مقررات ذي ربط اجر و نظارت مي نمايد.        
  : مجموعه مسابقاتي است كه با حضور تيم هايي كه اعالم آمادگي نموده اند در يك جدول به صورت رفت و برگشتليگ -٣  
  و تيم برتردقوط و ) هر سال دو تيم آخر ليگ به دسته پايين تر س١٣٩٩. پس از ثبات تيم ها در سال شروع(انجام مي شود        

   پايين تر به دسته باالتر صعود مي نمايند.  ليگ        
  يا : باشگاهها تشكيالتي هستند كه مطابق با ضوابط وزارت ورزش و جوانان تاسيس و مي تواند با معرفي اداره كل وباشگاه -٤  

  استانها و جوانان وگاه وجود نداشته باشد اداره كل ورزش هيات استان در رقابتها شركت نمايند. در صورتي كه در استان باش           
 يا هيات قايقراني مي توانند تيمي را به نام استان در مسابقات شركت دهند.           

  

  

  : اهداف ٢ماده 
  تعميم و گسترش ورزش قايقراني  -١  
  ترغيب و تشويق بخش خصوصي براي مشاركت در آماده سازي تيمهاي برتر -٢  
  فراهم آوردن زمينه هاي الزم جهت رشد و شكوفايي استعدادهاي بالقوه ورزشكاران در نقاط مختلف كشور   -٣  

  استمرار بخشيدن به برگزاري مسابقات در طول سال -٤
 رمسابقاتدبمنظور حضور قدرتمند جوانان  ،تيمهاي ملي اميد پشتوانه سازيارزيابي ورزشكاران برجسته كشور بمنظور  -٥

 باشگاهها   و مسابقات  آسيايي جهاني ، 

  

  باشگاه هاي قايقراني كشور ليگ سازمان: اركان ٣ماده 
  سازمان ليگرئيس   -١

 دبير سازمان ليگ -٢

 كميته فني مربوط به آن رشتهنماينده  -٣

 نماينده باشگاهها دو نفر ( يك نفر خانم ، يك نفر آقا) -٤

  رئيس كميته داوران -٥
  رئيس كميته مسابقات -٦
 رئيس كميته انضباطي و حقوقي -٧

  در صورت تساوي آرا ، راي رئيس سازمان ليگ تعيين كننده تصميم نهايي مي باشد.  : ١ تبصره

  

  سازمان ليگ وظايف:٤ماده 
  از سوي فدراسيون مشخص گرديده است.مسابقات بر اساس دستور العمل اجرايي كه برگزاري  -١
 جلسات هماهنگي برگزاري  -٢

 و ارسال جدول مسابقات به كليه عوامل ذيربط. مسابقاتبندي زمان  -٣

 قرعه كشي مسابقات. -٤

 رسيدگي به اعتراضات -٥



 

 
 

 تعيين مبلغ ورودي تيم ها -٦

 رئيس سازمان ليگ)درانجام امور (به تشخيص انتخاب ناظرين بازيها بر اساس تجارب و كسوت  -٧

 س تشخيص كميته داوران )(براسارقابتهاانتخاب داوران با توجه به نوع   -٨

 ي سازمان ليگ به رئيس فدراسيونيپيشنهاد آئين نامه ها، برنامه ها و سياستهاي اجرا -٩

  برگزاري. درآمد و هزينه تعيين - ١٠
ن مطابق آئي پرداخت حق الزحمه كليه عوامل اجرايي بر اساس دستور العمل صادره از سوي فدراسيون ( كليه پرداختها -١١

ت با تائيد ي بايس) كه قبالً مورد تصويب فدراسيون قرار گرفته است. هر گونه تغيير يا اصالح در آئين نامه م نامه اجرائي
  فدراسيون صورت گيرد. 

 در مورد مسئولين اجرائي ليگ به رئيس فدراسيون پيشنهاد تشويق -١٢

  

  شرايط عمومي  برگزاري مسابقات : ٥ماده 
  گردد. و قوانين داخلي فدراسيون قايقراني ج.ا.ا برگزار ميمربوطه جهاني اي فدراسيون ه مسابقات طبق قوانين -١
  توسط سازمان ليگ به تفكيك متناسب هر رشته اعالم خواهد گرديد.حداقل سن  -٢
 وردآملي ممانعت بعمل  تيم هاي و مسابقات در اردوي آمادگي منتخب ورزشكاران از حضور هر باشگاه در صورتيكه - ٣

  خواهد شد. داده انضباطي ارجاع  حقوقي و  يتهموضوع به كم
  تي، حضور آ ضمن سقوط به دسته پايين تر ليگ  در طول برگزاري ها هريك ازباشگاهدر صورت ترك مسابقات توسط  -٤

  باشگاه ها منوط به تصميم كميته انضباطي خواهد بود.    
كل  رئيس- ١نفر   ٣از   مسابقات كه متشكلته برگزاري هر ساله يك ماه قبل از شروع مسابقات باشگاهي همان سال كمي -٥

رئيس  و تاييد سازمان ليگمعرفي انتخاب مي شوند كه پس از است، فني  رپرستس - ٣مدير مسابقات  -٢ت  مسابقا
  فدراسيون حكم آنان صادر مي گردد. 

 بي سطحامكانات و ارزياشرايط،  وجه بهدر دوره هاي بعد با تليگ  چگونگي افزايش و كاهش تعداد تيم هاي هر دسته -٦
  و توسط فدراسيون قايقراني بررسي و اعالم خواهد شد.  سازمان ليگكيفي تيم ها به پيشنهاد 

قهرماني  مسابقات –يي بازيهاي آسيا- جهان قهرماني ر مسابقات رسمي بين المللي ( جهت شركت دفدراسيون قايقراني  - ٧
ه بمورد نظرخود را  بازيكناني) كه تيم ملي مي بايست در آن شركت نمايد،  الملل و ساير ديدارهاي رسمي بين -آسيا

  طور دائم در اختيار خواهد گرفت.
  ار گذاردنو تيم ملي ملزم به در اختي بودهباشگاه ملزم به در اختيار گذاردن ورزشكاران دعوت شده به تيم  ملي  :٢تبصره

  گاه مي باشد. روز قبل از مسابقات باش ٥ورزشكاران دعوت شده  
  ه قادر به. در صورتيكه باشگااست هقايق، پارو ، روكش قايق و ... بعهده باشگا از قبيل وسايل و تجهيزات مورد نيازتهيه  -٨

  رشته  در ز تجهيزاتااره بهاي هر كدام تهيه تجهيزات براي ورزشكاران نباشد مي تواند از ميزبان اجاره نمايد.( مبلغ اج       
  )ي مختلف طي فرم جداگانه توسط فدراسيون مشخص و اعالم خواهد شد.ها       

  يين نامه مي باشدفرمت قرارداد بپيوست اين آ : ٣تبصره
  

  
  
  
  
  



 

 
 

  كانوپولو مسابقات: ٦ ماده
  :ليگ برترنحوه برگزاري  -١

رگزار ب رفت و برگشتتعيين شده در يك گروه و بصورت دوره اي  تيم ١٠حداكثر مسابقات ليگ برتر باشگاههاي كشور بين 
  مده رده بندي تيمها مشخص مي گردد.بر اساس امتيازات بدست آ و در پايان خواهد شد

  :ليگ دسته يك نحوه برگزاري   -٢
  خواهد شد متمركز برگزار مسابقات بصورت ، دسته  يك   در صورت برگزاري مسابقات       

  : مسابقات پلي آفنحوه برگزاري   -٣
د خواهند به ليگ برتر صعوو تيم اول باشگاههاي دسته  سقوط تيم انتهاي جدول در ليگ برتر به دسته يكه هر سال       

 رتر راتيم ليگ ب از برگزاري مسابقات پلي آف ، ديگرتيم دوم ليگ دسته يك پس  ليگ برتر و كرد و تيم ماقبل آخر
  مشخص خواهد نمود.

  : امتيازات  -٤
امتياز  ١ه هر تيم بامتياز تعلق خواهد گرفت. در صورت تساوي  ٠امتياز و به تيم بازنده  ٣برنده در هر مسابقه به تيم         

د.(طبق بر صفر اعالم مي گرد ٧خواهد شد و تيمي كه حاضر نشود در مسابقه يك امتياز منفي مي گيردو نتيجه بازي 
  )ICFقوانين 

  قايق هاي مسابقه: -٥
  باشد.بايست از نوع قايق هاي مورد تاييد هيات داوران مي  يگ ايق هاي مورد استفاده در لق      
بان دارد ميزموظف به اسـتفاده از قايـق هاي اسـتان نباشد تانداردـقادر به تهيه قايق اس در صورتي كه تيم مهمان :٤تبصره

  ( ضربه گير در جلوي قايق ها نصب شده باشد)مي باشد
نفر  ١٠ربقات ليگ برترو دسته اول باشگاههاي كشور مي تواند از حداكثهر يك از تيم هاي شركت كننده در مسا -٦

م فصل در طول مسابقات ( رفت و برگشت) استفاده نمايد پس از آغاز مسابقات اضافه نمودن ورزشكارتا ني ورزشكار
نفر مي  ١٢عاً ــزشك) جمـنفر همراه رسمي( مربيان ، سرپرست و يا پ ٤و  ورزشكارنفر  ٨امكان ندارد و در هر مسابقه

  توانند در روي نيمكت ذخيره ها قرار گيرند.
يست روز قبل كليه باشگاههاي شركت كننده در مسابقات  ليگ برتر و دسته اول باشگاههاي كشور مي بايست حداكثر ب - ٧

ين نامه به منتخب خود را به همراه ساير مدارك مندرج در اين آئ ورزشكارنفر از  ١٠اسامي  حداكثر از شروع مسابقات
  .فدراسيون قايقراني ايفاد نمايد

سال  ١٥زشكاران (حداقل سن ور.الزاميست زيكن رده جوانانبا ٢ر نفره بازيكنان براي هر بازي حضو ١٠در ليست اسامي   -٨
  سال) ٢١تمام و حداكثر سن جوانان زير 

  سال برگزاري ليگ) مي باشد.بازيكن ملي پوش بزرگسال ( ٢هر تيم حداكثر مجاز به خدمت گرفتن  : ٥ تبصره
  بايستد و تيم را رهبري كند.  مربيانمي تواند در محدوده فقط مربي و كمك مربي در جريان بازي  -٩

  مي باشد.   ICFلباس ورزشي ، اليف و كاله و قايقهاي متحد الشكل ورزشكاران بر اساس مقررات  - ١٠
خص و به ورزشكاران را مش اليفمسابقه ليست اسامي و شماره  دقيقه قبل از آغاز ٢٠تيم ها مكلفند طبق مقررات  -١١

  مسئول برگزاري اعالم نمايند.
  
  
  
  
  



 

 
 

  آبهاي آرام مسابقات: ٧ماده 
  برگزار مي گردد.  مسابقات به صورت مرحله اي -١
ن محاسبه و نواو بصورت جداگانه جهت آقايان و بامراحل برگزاري مسابقات رده بندي تيم ها بصورت مجموع امتيازات  -٢

 اعالم خواهد شد.

ا بل برابر است محاسبه مي گردد، بدين صورت كه امتياز نفر او امتيازات تيمها براساس تعداد تيم هاي شركت كننده -٣
عداد تيم (تعداد تيم هاي شركت كننده باضافه يك)، امتياز نفر دوم برابر است با ت ١+تعداد تيم هاي شركت كننده

و نفر آخر پائين ترين امتياز را  ه مي گرددمحاسبداد تيم هاي شركت كننده منهاي يك) (تع١-هاي شركت كننده
  دريافت مي كند.

  هر باشگاه تنها مي تواند يك قايق در هر رويداد شركت دهد. -٤
  مسابقات بر اساس جدول ذيل برگزار مي گردد. -٥

  
  بانوان:

  
  

  آقايان:         
  
  
  

هر دو بخش  براي ورزشكار كانوكانادايي) ٣ و ورزشكار كاياك  ٣( لـشام رـنف ٦ورزشكاران هر باشگاه حداكثر به تعداد  -٦
(يك ورزشكار كاياك و يك ورزشكار ز آنها نفر ا ٢كه مي بايست  آقايان و بانوان به شكل مجزا مي باشد

  در رده سني جوانان باشند.كانوكانادايي)
 ه قادر به(در صورتيكه باشگااست پارو ، روكش قايق و ... بعهده باشگاه قايق، وسايل و تجهيزات شخصي از قبيلتهيه  -٧

  .)تهيه تجهيزات براي ورزشكاران نباشد مي تواند از ميزبان اجاره نمايد
  مي باشد. بزرگسال ورزشكار ملي پوش  ٢ر باشگاه تنها مجاز به استفاده ازه -٨
  

  روئينگ مسابقات: ٨ماده 
  برگزار مي گردد. مسابقات به صورت مرحله اي  -١
  هرده بندي تيم ها بصورت مجموع امتيازات رفت و برگشت و بصورت جداگانه جهت آقايان و بانوان محاسب -٢

 و اعالم خواهد شد.      

  ردد، بديـن صورت كه امتيـاز نفر اول امتيازات تيمها براساس تعداد تيم هاي شركت كننده محاسبه مي گ -٣
  رابر است باب(تعداد تيم هاي شركت كننده باضافه يك)، امتياز نفر دوم  ١برابر است با تعداد تيم هاي شركت كننده+     

  كت كننده منهاي يك) محاسبه مي گردد و نفر آخر پائين ترين يم هاي شرت(تعداد ١-تعداد تيم هاي شركت كننده     
  امتياز را دريافت مي كند.     

 هر باشگاه تنها مي تواند يك قايق در هر رويداد شركت دهد. -٤

  ليست نفرات تيم ملي هر ساله از طرف فدراسيون اعالم مي گردد. -٥
 مي گردد. متر برگزار ١٠٠٠مسافت  درنگين وزن و سبك وزن مسابقات آقايان و بانوان در رشته روئينگ يكنفره س -٦ 

  C1     K1  
   √   √    1000m 
   √   √    500m 
√   √ 200 m 

  C1     K1  
√   √    1000m 
√   √ 500m 
√   √ 200 m 



 

 
 

  انه شرايط زمورزشكاران باتوجه ب ريل يا گروه بنديساير موارد فني از قبيل سيستم برگزاري مسابقه به صورت تايم ت -٧
  برگزاري در جلسه سرپرستان بررسي و  تصميم گيري خواهد شد.       

  نفر آقا باشد.   ٢نفر خانم و  ٢داكثر به تعداد ايست حورزشكاران هر باشگاه ميب -٨
  ورزشكار آقا باشد.  ١ورزشكار خانم و ١ملي پوش هر باشگاه بايستي حداكثر تعداد ورزشكاران  -٩
   

  

  اساللوم و آبهاي خروشان مسابقات: ٩ماده 
ي به ز ورزشكاران بستگگردد. امتيا  رده بندي تيم ها بصورت مجموع امتيازات مسابقات در طول سال محاسبه مي - ١

امتياز نفر  ، ١تعداد نفرات شركت كننده دارد بدين صورت كه امتياز نفر اول برابر است با تعداد نفرات شركت كننده+
و به همين صورت  ١-امتياز نفر سوم برابر است با امتياز نفر دوم  و  ١-دوم برابر است با تعداد نفرات شركت كننده 

 اني صورت خواهد پذيرفت.امتياز دهي تا نفر پاي

شخص مابقات ـازات در طول مسـجايگاه تيم هاي شركت كننده در پايان مسابقات ليگ و پس از مشخص شدن امتي - ٢
  نفر در هر ماده قابل برگزاري خواهد بود. ٥گردد و مسابقات با حداقل  مي

  ن در هر رويداد شركت دهد.آقاياو در بخش بانوان كانو قايق ١كاياك و قايق ١هر باشگاه مي تواند -٣
   برگزار مي گردد. انفرادي  -k1 M - C1 M – K1 W C1Wمسابقات در مواد  -٤
ي مختلف مسافتها پيستهاي مختلف آبهاي خروشان با طراحي ها و مسابقات با توجه به شرايط و محل برگزاري در -٥

  خواهد گرديد.برگزار 
  .امي و بعهده ميزبان مي باشدسابقات الزدر طول برگزاري م حضور تيم امداد و نجات -٦
  ورزشكار ملي پوش بزرگسال در بخش آقايان و بانوان  مي باشد. ١ر باشگاه مجاز به استفاده از ه -٧

 
  رفتينگ مسابقات: ١٠ماده 

  ماراتن برگزار مي گردد.-٣م اساللو -٢رعت س -١مسابقات در سه رشته  -١  
  برگزار مي گردد. ه ايشته از مسابقات بصورت مرحلهر ر -٢  
  برگزار مي گردد. د رفتينگ با توجه به نوع مسابقهمسابقات با قايق هاي استاندار -٣  

   هر باشگاه تنها مي تواند يك قايق در هر رويداد شركت دهد. -٤
در هر  در مجموع سه رشته محاسبه مي گردد. بدين صورت كهامتيازات تيمها بر اساس تعداد تيم هاي شركت كننده  -٥

يم متياز تاسه ماده سرعت، اساللوم و ماراتن، امتياز تيمها بستگي به تعداد تيمهاي شركت كننده دارد بدين صورت كه 
، امتياز  ١-نده ، امتياز تيم دوم برابر است با تعداد تيم هاي شركت كن ١اول برابر است با تعداد تيم هاي شركت كننده +

  صورت خواهد پذيرفت. و به همين صورت امتياز دهي تا تيم پاياني ١-م دوم تيم سوم برابر است با امتياز تي
تلف مسابقات با توجه به شرايط و محل برگزاري در پيستهاي مختلف آبهاي خروشان با طراحي ها و مسافتهاي مخ -٦

  برگزار خواهد گرديد.
  .نفر مي باشد ٥و در بخش آقايان نفر  ٥حداكثر تعداد ورزشكاران شركت كننده هر باشگاه در بخش بانوان  -٧
  نفر از افراد مجاز به شركت در يك مسابقه مي باشد و يك نفر به عنوان رزرو است ٤تنها  -٨
  تيم شركت كننده برگزار مي گردد. ٥مسابقات با حداقل  -٩

  جات در طول برگزاري مسابقات الزامي و بعهده ميزبان مي باشد.حضور تيم امداد و ن - ١٠
  ورزشكار ملي پوش بزرگسال در بخش آقايان و بانوان  مي باشد. ١اشگاه مجاز به استفاده از هر ب -١١

  



 

 
 

  
  دراگون بت مسابقات: ١١ماده 

  متر برگزار مي گردد. ٥٠٠و  ٢٠٠در دو جنسيت زنان و مردان در مسافت هاي  Openمسابقات بصورت  -١
  ه نيز برگزار مي گردد.تيم در يك رده سني مشخص آن رد ٥در صورت شركت بيش از  -٢
  پاروزن برگزار مي شود. ١٤مسابقات با قايق هاي استاندارد با حداقل  -٣
  و جنسيت آنان مطابق جنسيت مسابقه مي باشد.سال تمام مي باشد  ١٧سال و سكاندار  ١٤حداقل سن طبال  -٤
  تعرفه حضور در مسابقات هر ساله توسط فدراسيون مشخص و اعالم مي گردد. -٥
  . خواهند كرد تيم اول از ليگ پايين صعود ٢دسته باالتر سقوط و  هر ساله دو تيم آخر از ليگ -٦
  مي باشد. ٢٠١٩سال  ICFمقررات فني بر مبناي دستورالعمل هاي مندرج در قوانين داوري  -٧
جات اين ت از مندرداشته باشد مالك عمل تبعي ICFچنانچه مقررات فني مندرج در اين آيين نامه تضادي با قوانين  -٨

  آيين نامه مي باشد.
  هر ورزشكار در سال حق حضور در يك تيم (باشگاه) را دارد. -٩
  

  : اعتراضات١٢ماده 
  ه دقيق ٢٠ر تا ريال وجه نقد حداكث يك ميليونبايد بصورت كتبي و به امضاء سرپرست تيم به همراه مبلغ  اعتراضهر نوع  -١

  در محل برگزاري مسابقه تسليم گردد.  مسابقات  كميته به، م نتيجه و اعالپس از انجام هر مسابقه      
  سيون قايقرانيمقدور نباشد مراتب به فدرا، در محل در خصوص اعتراض ارائه شده در صورتيكه بررسي و اتخاذ تصميم  -٢

  .صورت پذيردتوسط سازمان ليگ بررسي و اخذ تصميم نهايي  اعتراض ه مي گردد تا موردئارا      
  در صورت ثبوت اعتراض وجه دريافتي مسترد خواهد شد. :٦تبصره

  شده و  جهت بررسي و اعالم  راي در خصوص اعتراضات رسيده و يا مسائل و مشكالت ايجادمرجع داراي صالحيت تنها  -٣
  فدراسيون خواهد بود. مسئول برگزاري مسابقات ،ساير موارد پيش بيني نشده در ارتباط با        

  هايينيد و نظر ميته برگزاري مسابقات بالفاصله بعد از انجام مسابقه اي كه مورد اعتراض قرارگرفته تشكيل خواهد گردك -٤
  كميته با راي اكثريت مسئولين در تشكيالت ليگ به تصويب خواهد رسيد.        

  
  :استيناف - ٧تبصره

 رئيسهبه هيات ر خواست رسيدگي مجدد نده د، از طرف اعتراض كنبرگزاريدرصورت عدم پذيرش راي كميته  
ي در ظرف يك هفته بعد از بررسنتيجه رسيدگي و  ، در اولين جلسه هيات رئيسه بعد از اعتراض كه ارائه ليگ

  ابالغ خواهد شد. جلسه هيات رئيسه
  گردد مي  منظيم و اعالت  سازمان ليگيير درآن توسط رفت و برگشت) و هر گونه تغ ه اي و حلبرنامه كلي مسابقات ( مر -٥

  طبق برنامه اعالم شده در مسابقات حضور يابند.  كه د بودنملزم خواه ها و باشگاه      
  
  

  شرح وظايف نماينده فدراسيون :١٣ماده 
  به شرح زير است: نمايندهاين را به محل اعزام خواهد نمود كه وظايف  ن قايقراني نماينده خودفدراسيو

  ، مربي، سرپرست)  ورزشكارانمسابقات (  دريك از تيمها بر اساس كارت شركت كنترل و تائيد هر  -١
  وسايل مورد نياز جهت برگزاري مسابقه  منطقه مسابقات وكنترل  -٢



 

 
 

  تهيه گزارش از هر مسابقه و ارائه به فدراسيون  -٣
  نظارت و كنترل بر نحوه قضاوت داوران طبق مقررات -٤
  و خط مشي ت و مصالح اجتماعيه به شرايط و در نظر گرفتن شئوناپيش بيني نشده با توج اتخاذ تصميم در مورد مسائل -٥

 فدراسيون.      

  اسب با هر و يا عدم استانداردهاي مد نظر متن نامساعد شرايط جوي ، آب و هواييوجود  دستور لغو مسابقات در صورت -٦
  گيري خواهد شد.  توسط نماينده و كميته برگزاري بررسي و تصميم  رشته     

  

  مقررات انضباطي: ١٤ماده 
  زارتوباطي مصوب ضمقررات و آئين نامه هاي فني و ان لحاظ كردن حسن سلوك و  ،اسالمي و اخالقيشئونات رعايت  -١

  شركت كنندگان در مسابقات الزامي است.  براي كليه ورزش و جوانان      
  عضاء تيمهاشئونات اسالمي و اخالقي و روحيه ورزشي توسط هر يك از ا هر گونه تخلف، نقص مقررات و اعمال مغاير با -٢

  محلات كانـامخساراتي به ورت ايجاد ـدرصانجام شده خواهد بود و  موجب تعيين و اجراي مجازات متناسب با خطاي      
  نضباطيايته ـضوع در كموـدراسيون مـاستان و يا ناظر رسمي ف اس گزارش هيئت قايقرانيـبر اسبرگزاري مسابقات       
  ابالغ خواهد گرديد. هبررسي و تصميمات الزم اتخاذ خواهد شد و جهت اجراء به باشگاه مربوط       

 ايرـراي سب ٣براي ليگ برتر و درجه  ٢داقل درجه ـبا مدرك حخاب يك نفر مربي ـهر باشگاه مي بايست نسبت به انت -٣
سئول مظر اقدام نمايد.  مربي تيم امر مربيگري و هدايت تيم با دقت نو همچنين داراي تجربه الزم جهت  ها ليگ

   .است از مسابقه بعد وكنترل اعمال و رفتار اعضاء تيم در قبل، حين 
  و ت ذيصالحاب و معرفي يك نفر سرپرسهر باشگاه مي بايستي به منظور اداره كليه امور مربوطه به تيم نسبت به انتخ -٤

كليه اعمال  ط الزم را در خصوص انجام وظايف محوله دارا باشد اقدام نمايد. سرپرست تيم مسئوليتنام كه شراي خوش     
  . ، پزشك و... را بعهده خواهد داشتورزشكارانو رفتار اعضاء تيم اعم از مربي و 

  ي بررسي وقايقرانو فدراسيون   سازمان ليگو ... ) توسط  سرپرست –مربيان  – ورزشكاراند تيم ( ارصالحيت كليه اف -٥
 تائيد مي شود.       

  تهاهي داشتور العمل آگـاد اين دسـربوط به مفـكليه اعضاء تيمها( ورزشكاران ، مربي، سرپرست) بايستي از مقررات م -٦
  باشند.      

  روز قبل از شروع مسابقات ليگ حق جابجايي دارند. ١٥: تيمها تا ٨تبصره 
  برخورد ر يك مسابقه حاضر نشود برابر ضوابط مربوط به رشتهاز فدراسيون قايقراني د بدون كسب مجوز چنانچه تيمي  -٧

  خواهد شد.      
  داوران براي هر مسابقه توسط كميته داوران تعيين و به محل مسابقات اعزام خواهد شد. -٨

  

انتقاالت  بوطه و  نحوه نقل وباشگاه مر  ، مربي ، سرپرست و ورزشكار قرارداد في ما بين مقررات مربوط به: ١٥ماده 

  آن رشته در ليگ
اير س قراني برايو مربياني استفاده نمايد كه در هيچ يك از مسابقات رسمي فدراسيون قاي ورزشكارانهر باشگاه مي تواند از  -١

  شركت نكرده باشد. فصلباشگاهها در همان 
 نامه با رضايت دادو در صورت تمام نشدن مدت قرار ) يم فصلشروع ليگ و ن ( در زمان نقل و انتقاالتفقط  انتقال ورزشكار - ٢

  باشد. امكان پذير مي قبلي كتبي باشگاه
  برسد. ت بايد كتباً به اطالع فدراسيونكليه نقل و انتقاال -٣



 

 
 

 ارزشكور ه ورا فسخ نمايد در صورت بروز اختالف بين باشگا ورزشكارباشگاه نمي تواند به صورت يكطرفه قرارداد خود با  -٤
  .مي باشد   فدراسيون كميته انضباطيقضاوت بعهده 

  ورزشكار خارجي طي انجام مراحل قانوني مي باشد.  ٢ر باشگاه مجاز به استفاده از ه -٥
 و يند ربيان و سرپرست تيم اقدام نماو م ورزشكارانكليه باشگاههاي شركت كننده مي بايست نسبت به بيمه نمودن  :٩ تبصره

  مي باشد. ورزشكاران به عهده باشگاهها و معنويمسئوليت مادي 
   .دنمعرفي شده بايد داراي قرارداد معتبر با باشگاه باش ورزشكارانكليه  -٦
  گاههادر هيچ يك از مسابقات رسمي فصل جاري بازي نكرده باشد و قراردادي نيز با هيچ يك از باش ورزشكاريچنانچه  -  ٧
 يت ضمن رعامسابقات ليگ باشگاههاي كشور دور برگشت وب و مي تواند قبل از شروع آزاد محس ورزشكارنداشته باشد      

  با عقد قرارداد در مسابقات شركت نمايد.ساير مقررات 
  شركت نمايند.) ليگ  (رشته قايقراني ٢حداكثر در ورزشكاران مي توانند در همان باشگاه  -٨

  . استفاده نمايد نيم فصلجديد تا پايان  ورزشكارد از مي توانندر صورت شروع مسابقات ، باشگاه  :١٠ تبصره
اشگاه تا باي تغيير ي كه با باشگاه قرارداد امضاء كرده اند اعم از اينكه در مسابقات بازي كرده يا نكرده باشد برورزشكاران -٩

  شروع نيم فصل دوم ( دور برگشت ) مجاز به عقد قرارداد جديد نمي باشد.
 (شروع تقاالتآن باشگاه آزاد شناخته مي شود و بر اساس قوانين نقل و ان ورزشكارليلي منحل گردد ، چنانچه باشگاه بد - ١٠

  مجاز به عقد قرارداد جديد مي باشد. ليگ و نيم فصل)
د و در اين در سطح باشگاههاي كشور بر اساس تنظيم قرارداد ممكن و ميسر خواهد بو ورزشكارانهر گونه نقل و انتقال  -١١

رك از اير مداط مي بايست قرارداد در چهار نسخه تنظيم گرديده و پس از ثبت در دفتر هيات قايقراني استان، بهمراه سارتبا
ز بررسي ، ا) به فدراسيون قايقراني ارسال و پس ، كارت ملي و كارت بيمه ( عكس ، فتوكپي ، شناسنامه  ورزشكارانهر يك 

خه نزد ، يك نسخه به باشگاه و يك نس ورزشكارانداده شود تا يك نسخه به تائيد و مهمور شدن به مهر فدراسيون عودت 
  نگهداري گردد. و يك نسخه نزد فدراسيون هيات قايقراني استان

 وده و حضوربچنانچه قرارداد تنظيم شده در فدراسيون قايقراني و هيات قايقراني استان ثبت نشده باشد فاقد اعتبار  :١١ تبصره
  ه مربوطه غير مجاز خواهد بود .ورزشكار در باشگا

اشگاه تا قبل از بنفر در هر تيم ) و ساير مدارك توسط نماينده هر  ٢ حداقل( اصل شناسنامه ورزشكاران رده جوانانارائه  :١٢ تبصره
  شروع مسابقات به فدراسيون قايقراني الزامي است .

 كميتهصالحه  و يا ساير مراجع وزارت ورزش و جوان ي و يا در صورت اعمال محروميت ناشي از تصميمات فدراسيون قايقران -١٢
و خواهد بود.خاطي مادامي كه محروميت آن خاتمه نيافته ن ورزشكارانو يا  وررزشكاربه استفاده از مجاز باشگاه  ،انضباطي

ائيد ت تواند باباشگاه در حين مسابقات فصل مي  شايسته است قبل از عقد قرارداد مراتب از فدراسيون استعالم گردد.
 ورزشكاران كند كه با توجه به موارد زير آن يورزشكاربه خدمت در آورد و جايگزين را آزاد  ورزشكارانساير  فدراسيون

  را از دست داده باشد.
  به هر دليل  ورزشكارانيا  ورزشكارفوت  -
  بيماري غير قابل عالج به تائيد فدراسيون پزشكي  -
  نقص عضو با تائيد مرجع  -
  ساير موارد به تاييد سازمان ليگ -

  
  
  



 

 
 

  مدارك و نحوه ثبت نام تيم ها :١٦ماده 
  :مدارك مورد نياز هر يك از اعضاء تيم جهت ارسال به فدراسيون

  ، مربيان ، سرپرست ، پزشك  ورزشكاران) قطعه عكس از هريك از ٢دو ( -١
مربيان ، و  ، ورزشكارانفتوكپي بيمه نامه هر يك از به انضمام  ورزشكارانهر يك از  و كارت ملي فتوكپي شناسنامه -٢

  سال مي بايست اصل شناسنامه به فدراسيون قايقراني تسليم گردد.) ٢٠سرپرست تيم ( در مورد جوانان زير 
دراسيون جهت ف به يده هيات قايقراني استان رس و ثبتو باشگاه كه به تائيد ورزشكارقرارداد تنظيم شده بين چهار نسخه  - ٣

  .واهد گرديدايفاد خو كميته برگزاري ليگ هيات قايقراني استان ورزشكار ، باشگاه ،  ثبت نهايي ارسال شده و در پايان به
ان و ارائه اصل فيش واريزي هزينه ثبت نام ورودي مسابقات جهت تيم هاي آقايباشگاه ها مي بايست نسبت به  -٤

  ني اقدام نمايند.بانوان(بصورت جداگانه) در وجه فدراسيون قايقرا
  .شده باشد وانانجورزش و ليست اسامي كليه اعضا تيم باشگاه كه مهمور به مهر و امضاء هيات قايقراني و امضاي مدير كل  -٥
در  بعنوان وديعه جهت شركت مشخص (كه توسط سازمان ليگ براي هر رشته مشخص و اعالم خواهد شد)چك به مبلغ  -٦

واهد خده دريافت و در پايان ليگ در صورت تسويه حساب به باشگاه مورد نظر عودت داده از باشگاه شركت كننمسابقات 
  شد.

   .درصد از مبلغ كل قرارداد به حساب فدراسيون از طريق باشگاه  ١٠واريز  -٧
  د.د ش:در صورت امتناع باشگاه از شركت و يا ادامه مسابقات مبلغ وديعه به نفع فدراسيون قايقراني ضبط خواه١٣ تبصره
شركت  و يا مربي و سرپرست در هر مسابقه ارائه كارت شركت در مسابقات خواهد بود و از ورزشكارمالك اجازه شركت  -٨

اعضاء  ذا كليه) جداً جلوگيري بعمل خواهد آمد. لقات ( از آغاز تا پايان دو برگشتبدون كارت در هر يك از مساب ورزشكاران
  ند.در نگهداري آن دقت الزم بعمل آورقات در هر مسابقه مي بايست تيم ضمن ارائه كارت شركت در مساب

ري باشگاه مي بايست از معرفي نام افرادي كه به نحوي وضعيت خدمت نظام وظيفه آنان مشخص نگرديده جداً خوددا -٩
  و مسئوليت عدم اجراي اين ماده به عهده باشگاه مي باشد .نمايند

گ شركت در لي از اعم از قرارداد، مبلغ ورودي ليگ از باشگاه هاي شركت كننده، كارتهايپس از اخذ كليه مدارك مورد ني - ١٠
 ساعت ٤٨ پس از بررسي كليه كارتهاي صادره توسط فدراسيون قايقراني براي هر يك از اعضاء باشگاهها حداكثر تاصادر و 

  به هيات قايقراني استان ارسال خواهد شد. مسابقهقبل از شروع اولين 

  .كارت شركت در مسابقات صادر نخواهد شد براي افرادي كه مدارك آنان ناقص است :١٤ هتبصر
  

  

  هاي ميزبان و باشگاهوظايف هيات قايقراني استان : ١٧ماده 
  مي بايست طبق شرايط زير اقدام نمايد.و باشگاه هاي ميزبان مسئولين هيات قايقراني استانها 

  .فدراسيون در فرودگاه و يا ترمينال شهر و همراهي ايشان تا محل اقامت استقبال از داوران اعزامي از سوي  -١
  : حق الزحمه داوري بعهده سازمان ليگ و اياب و ذهاب به محل برگزاري و اقامت بعهده ميزبان مي باشد. ١٥ تبصره

(  سابقاتداره و انجام مسايل مربوط به اطبق مقررات و مهيا نمودن كليه و (پيست مناسب)محوطه مسابقاتآماده نمودن  - ٢
   .طبق استانداردهاي الزم ....)و كرنومتر  –برگه ثبت نتايج 

  در محل مسابقه . و نيروي انتظامي پيش بيني كادر پزشكي و واحد اورژانس -٣
طه و هيات ربوبعهده باشگاه م از وظايف باشگاه ميزبان ٧٩بديهي است مسئوليت هر گونه تخطي از مفاد مندرج در ماده  :١٦ تبصره

  قايقراني استان خواهد بود.
  بعهده ميزبان مي باشد.فدراسيون  هت اسكان و غذاي داوران اعزامي و نمايندگانتامين محل مناسب ج -٤
  . زباناز طريق همكاري و هماهنگي با باشگاه ميدر اختيار گذاشتن محل مسابقه جهت تمرين تيم ميهمان و قايق  -٥



 

 
 

  ي ايمني و نجات بر اساس استانداردهاي مربوط به هر رشته بعهده ميزبان مي باشد.: كليه مسئوليتها١٧ تبصره
  اشد.  بان مي ب: تمامي هماهنگي هاي مربوط به اورژانس ، آتش نشاني ، پزشك ، نيروي انتظامي و شوراي تامين بعهده ميز١٨ تبصره

  

  وظايف باشگاه ميهمان : ١٨ماده 
  سبت به موارد زير اقدام نمايند:مسئولين باشگاه ميهمان مي بايست ن

در طول  آنان و تجهيزات ان و تغذيهمسابقه و همچنين تامين هزينه اسك تامين هزينه رفت و برگشت تيم به استان محل -١
  سفر و اقامت. 

ن مسابقه و مازساعت قبل از  ٤٨آگاه نمودن هيئت قايقراني استان و باشگاه ميزبان از نحوه ورود تيم بوسيله فاكس حداقل  -٢
 هده تيمدرغيراينصورت خسارت ناشي از عدم اجرا ماده فوق به ع ،ارسال فتوكپي آن بوسيله فاكس به فدراسيون قايقراني

  ميهمان مي باشد و نهايتا در كميته انضباطي مطرح خواهد شد.
  و احترام به قوانين و آداب و رسوم محلي. يرعايت اصول اخالق -٣
 تساع ٧٢ل در صورت انصراف از عزيمت به استان محل مسابقه حداق و هيات استان ميزبان قايقراني آگاه نمودن فدراسيون -٤

  از آغاز مسابقه. قبل
    كليه مسئوليتهاي مدني و انجام بيمه هاي مربوط بهعده باشگاه ها مي باشد. -٥
  

  : تماشاچيان ١٩ماده 
در  وردازند باشد و تماشاچيان  به تشويق تيم مورد عالقه خود بپ همان را عهده داريهر باشگاه مي بايست شرايط امنيت تيم م

و  طي مطرحصورت استفاده از هر گونه كالم نادرست و اخالل در امر بازي بر اساس گزارش ناظر مسابقه موضوع در كميته انضبا
 ؛ مسابقه اتفاق ناگوار در محلهر گونه  درصورت بروزطبق قانون و مقررات جاري اين كميته تصميمات الزم گرفته خواهد شد. 

  بود.  تيم ميزبان خواهد بر عهده مسئوليت 

  
   ورزشكارتعهدات باشگاه نسبت به : ٢٠ماده 

 تقسيم و در وجه را در ابتداي هر سال به نسبت كل قرارداد ورزشكارانتعهد مالي خود نسبت به  است ، باشگاه موظف -١ماده 
  پرداخت نمايد.  ورزشكار

  و باشگاه در متن قرارداد قيد شده باشد معتبر است. ورزشكارانكه با توافق  هر مبلغي -٢
سابقات يا متيم خود را در برابر فوت، سوانح، صدمات و نقص عضو و هر گونه بيماري ناشي از  ورزشكارباشگاه موظف است  -٣

ن را بيمه نموده و يك نسخه از آنگام مسافرت هاي داخل و يا خارج از كشور از طريق فدراسيون پزشكي هتمرينات يا 
  بهمراه قرارداد به اين فدراسيون ارسال نمايد.

  بود.  كوتاهي در اين خصوص مستقيماً بعهده باشگاه طرف قرارداد خواهدومسئوليت قصور  :١٩ تبصره
  د.آيين نامه مسابقات اقدام نماي باشگاه موظف است نسبت به آگاه نمودن اعضاء تيم به مفاد مندرج در -٤

 ورزشـكار قايقراني عمل ننمايد لي باشگاه مصوب فدراسيونـ: در صورتي كه باشگاه طبق مفاد قرارداد آئين نامه داخ٢٠تبصره 
  براي احقاق حق خود اقدام نمايد. ابتدا دركميته انضباطي و درمرحله بعد از طريق مراجع قضايي  تواندمي 

(طبق تيم خود را فراهم نمايد. ورزشكارانت تمرينات و مسابقات باشگاه موظف است وسايل ورزشي مورد نياز جه -٥
  استاندارد)

  
  



 

 
 

  نسبت به باشگاه  ورزشكارتعهدات : ٢١ماده 
ده شدر كليه جلسات تمرين و مسابقه و مسافرتهاي ورزشي كه از طرف باشگاه برنامه ريزي  هستندموظف  ورزشكاران - ١

  د. نمايو دستورات مسئولين و مربيان را اجرا نشركت 
رابر در بي به هر دليل ممنوعيت عقد قرارداد داشته باشد و قرارداد امضاء نمايد، موظف است در ورزشكاردر صورتيكه  - ٢

  خواست باشگاه كليه وجوه اخذ شده را باز پرداخت نمايد. 
اجازه و  نمايد مگر با جديد امضاءقبل از اتمام مدت قرارداد حق ندارد با باشگاه ديگري موافقت نامه و يا قرارداد  ورزشكار -٣

  و درصورت مشاهده تخلف ؛ مساله در كميته انضباطي مطرح و قابل رسيدگي خواهد گرديد. توافق باشگاه خود
  ايد. نمي تواند در طول مدت قرارداد بدون اجازه باشگاه خود در تمرينات باشگاههاي ديگر شركت نم ورزشكار  -٤
د حقاق حق خواعمل ننمايد، باشگاه مي تواند براي  لي باشگاه مصوبفاد قرارداد آيين نامه داخطبق م ورزشكاردر صورتيكه  -٥

   نمايد.از طريق مراجع قضايي اقدام وهله اول دركميته انضباطي و در مرحله بعد   ، ورزشكار خاطي را در
  مه باشگاه ميباشد.ذكليه مالياتهاي احتمالي قرارداد بعهده و بر -٦
ن كه ليست اسامي آنان توسط فدراسيو ورزشكارانا بيماري غير قابل عالج هر يك از فوت، نقص عضو و يدر صورت  -٧

قد عسبت به نقايقراني همه ساله اعالم مي گردد به تائيد فدراسيون پزشكي يا هيات هاي پزشكي استانها، باشگاه مي تواند 
هر  قررات فنيممندرج در ت تيم تا سقف تيم، تامين نفرا رزشكارانومورد ساير  هم تراز اقدام نمايد. در ورزشكارقرارداد با 

   به شرط معرفي تا قبل از شروع مسابقات و يا پايان دور رفت بالمانع مي باشد. رشته
  

  

  زجــوايـــــ: ٢٢ماده 
ر پرورش به ام جمهوري اسالمي ايران به منظور ارج نهادن به تالش باشگاههاي شركت كننده و كمك فدراسيون قايقراني -١

گاه به به باش نخبگان به باشگاههاي كه مقام اول تا سوم را در مسابقات ليگ كشور كسب نمايند عالوه بر اهداء جام قهرماني
قات در مساب استانهاي صاحب مقام نيا قايقراهتيم مدال و حكم قهرماني اهداء خواهد نمود. به روساي هيات ورزشكارانكليه 

  ء خواهد شد. ليگ لوح تقدير اهدا
 نه براي آزمايشتست دوپينگ گرفته خواهد شد و خودداري از ارائه نمو وزارت ورزش و جوانانوابط ضاز ورزشكاران برابر  -٢

  د. اعمال خواهد ش وزارت ورزش و جوانان توسط ورزشكار دوپينگ محسوب شده و مجازاتهاي مربوط به آن طبق مقررات 

  
  ين نامهتفسير و تغييرات آي : ٢٣ماده 

  مي باشد.هاي مربوطه  هيات رئيسه فدراسيون قايقراني و كميتهمرجع تفسير اين آئين نامه 
يالت ليگ چنانچه تغييراتي در فصول و مواد و بندها و تبصره هاي اين آئين نامه احساس و ضروري باشد ، تشك :٢١ تبصره

  قدام شود.ا اصالح بشكل متمم اين ايين نامه نسبت به سيپيشنهاد تا پس از بررمربوطه و كميته  به هيات رئيسه فدراسيون
  

  الزم اال جرا مي باشد.  تبصره تنظيم گرديده و از تاريخ ابالغ آن ٢١ماده و  ٢٣مشتمل بر  اين آئين نامه
                                                                          


