
  1400سال آيين نامه ليگ باشگاههاي آب هاي آرام كشور در 

  كليات: فصل اول

 سازمان ليگ مجموعه ورزشي است كه حسب نظر مالكين و مديران آن مجموعه و با تاييد :باشگاه )1ماده 
  .را داشته باشد اين رشته ورزشيشرايط حضور در مسابقات باشگاه هاي  قايقرانيفدراسيون 

  .با عنوان هيات امكان پذير نيست شركت در اين مسابقات -تبصره الف

باشگاههاي  قايقرانيمجاز به شركت در رقابتهاي ) انفرادي(هيچ ورزشكاري بصورت آزاد  -تبصره ب 
  .باشد كشور نمي

باشگاهها ميتوانند تحت نام يك شخصيت حقيقي كه حمايت مالي تيم را بعهده گرفته است در  -تبصره ج
  .را رعايت نموده باشد )كليات(از فصل اول 1نمايد منوط به اينكه مفاد ماده  مسابقات شركت

چهار تيم سپاهان، تيم مي باشد و در صورت اعالم آمادگي تعداد بيشتر  8حداكثر شركت كننده  -تبصره د
ان ، التيدبحرو بر گستر پارسدانشگاه آزاد اسالمي، ميداف و مقاومت سمنان در بخش آقايان و چهار تيم 

  . آوش، آوا شهركرد و ميداف مستقيم و مابقي تيم ها مي بايستي در مسابقه پيش ليگ شركت نمايند

حداكثر از و   7حداقل ليگ باشگاهها  حلادر مر مي بايستيهر تيم باشگاهي  :تعداد اعضاء باشگاه )2ماده 
و يك سرپرست و ) ورزشكار كاياك 4ورزشكار كانو و  3حداقل (بانوانو ثابت براي آقايان  ورزشكار 9

  .در تركيب خود استفاده نمايد... يك يا چند مربي، ماساژور، پزشك، خدمات و 

ورزشكار داراي  2اول و داراي رنكينگ ورزشكار  2مجاز به استفاده از حداكثر  هر باشگاه - تبصره الف
  .در تيم خود است)نفر كانو 1ر كاياك و نف1از هر رنكينگ (ملي رنگينگ دوم 

شامل نفرات اول و دوم كليه مواد انفرادي برگزار شده در مسابقات قهرماني كشور  رنكينگ اول ملي-تبصره ب
  . مي باشد 1400بعالوه ورزشكاران اعزامي به مسابقات برون مرزي سال بزرگساالن 

سال كليه مواد انفرادي برگزار  23نفرات سوم بزرگساالن و نفرات اول زير  شامل رنكينگ دوم ملي -تبصره ج
  . مي باشد 1400شده در مسابقات قهرماني كشور سال 

 



  رنكينگ اول ملي
  استان  رشته  نام و نام خانوادگي  رديف  استان  رشته  نام و نام خانوادگي  رديف

  گيالن  كاياك  الناز شفيعيان  2  هرمزگان  كاياك  هديه كاظمي  1
  گيالن  كانو  پريسا محمدزاده  4  هرمزگان  كاياك  كيانا كمال زاده  3
  تهران  كانو  مائده شورگشتي  6  تهران  كانو  هديه خيرآبادي  5
    گيالن  كانو  آتنا رئوفي  7
  مازندران  كاياك  امين بوداغي  2  گيالن  كاياك  علي آقاميرزايي  1
  گلستان  كانو  عادل مجللي  4  تهران  كاياك  پوريا شريفي  3
  گيالن  كانو  اميرمحمد اسماعيلي  6  مازندران  كانو  محمدنبي رضايي  5
    گيالن  كانو  محمد عباسي  7

  رنكينگ دوم ملي
  كرمانشاه  كاياك  سما ياسمي  2  تهران  كاياك  ترنم اكبرزاده  1
  شرقي.آ  كانو  معصومه داناپور  4  گيالن  كاياك  نرجس كارگرپور  3
  خراسان رضوي  كاياك  مجيد جواهري  2  زنجان  كاياك  اميد احمدي  1

  تهران  كاياك  محمدميرزايي  4  گيالن  كاياك  ابوالفضل درجزي  3
  همدان  كانو  حسين محرابي  6  بوشهر  كانو  شايان حسيني  5
    بوشهر  كانو  عرفان زنده پي  7

  

م و الاع"هر باشگاه موظف است در اولين جلسه هماهنگي باشگاه ها اسامي و كادر فني را كتبا -دتبصره 
  .جهت حضور آنها كارت شناسايي صادر شود

م الساعت قبل از آغاز مسابقه ارنج تيم خود را به كميته مسابقات اع 24باشگاه ها موظفند حداكثر  - هتبصره 
  .نمايند

در تيم خود )نفر كانو 1نفر كاياك و 1(سال 18باشگاه ها موظفند حداقل دو ورزشكار جوان زير  -وتبصره 
  .سال تمام مي باشد 15الزم به توضيح است حداقل سن مجاز براي شركت در ليگ .داشته باشند

باشگاه ها موظفند حداقل يك مربي آقا براي تيم آقايان و يك مربي بانو براي تيم بانوان با مدرك  - زتبصره 
  .داشته باشنددر تيم خود مورد تاييد فدراسيون  2حداقل درجه 



يگ باشگاهها، حضور هيچ تيم جديدي در مرحله دوم و پس از آن پذيرفته پس از آغاز مرحله اول ل )3ماده 
  .نخواهد بود

مسابقات امدادي الزامي  مراسم افتتاحيه، اختتاميه و استفاده از لباس متحدالشكل براي شركت در )4ماده 
  .است و از حضور تيمهاي فاقد البسه متحدالشكل جلوگيري بعمل خواهد آمد

باشگاه مكلف به ارائه بيمه نامه ورزشي و حوادث سال جاري كه داراي تاريخ انقضاء مناسب است  )5ماده 
  .براي كليه اعضاي تيم به كميته مسابقات مي باشد

ده ميليون پانز(ريال000/000/150مبلغ براي هر تيم وروديه باشگاهها جهت حضور در مسابقات ) 6ماده 
 000/000/225 كه در هر دو رده آقايان و بانوان حضور يابند مبلغ ايهه باشگاوروديه  .ميباشد )تومان
   .ميباشد) تومان و پانصد هزار ميليون بيست ودو(ريال

و تست سالمت  PCR ها ملزم به ارائه تست با توجه به دستور العمل بهداشتي مسابقات باشگاه )7ماده 
  .مسابقات ميباشند براي ورزشكاران، كليه همراهان و كادر فني در هر مرحله از

ثبت نام نموده و كد پيگيري را  مبينكليه ورزشكاران ميبايستي تا قبل از شروع مسابقات در سامانه ) 8ماده
  .به همراه مدارك تحويل كميته مسابقات نمايند

 مقررات مسابقات: فصل دوم

تاريخ برگزاري ( مرحله 4در  1400باشگاههاي كشور در سال آب هاي آرام مسابقات ليگ ) 9ماده 
ماده  8و در  )مسابقات ليگ در جلسه اي باحضور كليه تيم هاي شركت كننده تصميم گيري خواهد شد

  .ماده براي بانوان بشرح زير برگزار ميگردد 7براي آقايان و 

  متر كانوي انفرادي، 500متر و  200 ،انفرادي كاياكمتر 500و  متر 200: آقايانمرحله اول و دوم مواد 
- كانو-كانو- ياككا(متر امدادي 4× 200و  چهار نفره كاياكمتر 500 متر كاياك و كانوي دو نفره، 500 

  )كاياك



متر كانوي  500متر و  1000 ،متركاياك انفرادي 500و  متر 1000: آقايانمرحله سوم و چهارم مواد  
- كانو- كاياك(متر امدادي 4× 200كاياك چهار نفره و متر 500 متر كاياك و كانوي دو نفره، 500انفرادي، 

  )كاياك- كانو

  متر كانوي انفرادي، 300متر و  200 ،متركاياك انفرادي 300و  متر 200: نبانوامرحله اول و دوم مواد 
  )كاياك-كانو-كانو- كاياك(متر امدادي 4× 200متر كاياك و كانوي دو نفره و  300 

متر كانوي انفرادي،  500متر و  200 ،متركاياك انفرادي 500و  متر 200: بانوانمرحله سوم و چهارم مواد  
  )كاياك-كانو-كانو- كاياك(متر امدادي 4× 200متر كاياك و كانوي دو نفره و  500

  .شركت نمايد ماده تيمي 2ماده انفرادي و  1هر ورزشكار در هر مرحله مجاز است، حداكثر در )10ماده  

ورزشكار كاياك در ارنج هر مرحله استفاده  4ورزشكار كانو و  3تيم ها بايستي از حضور -تبصره الف
  .نمايند

هر باشگاه مكلف به ارائه شناسنامه عكسدار، كارت ملي كليه ورزشكاران باشگاه مربوطه مي  -بتبصره 
  .باشد

 نحوه محاسبه امتيازات : فصل سوم

امتياز و از مقام سوم تا  7نايب قهرمان  -ازامتي 9به قهرمان هر ماده انفرادي : شيوه توزيع امتيازات) 11ماده 
  .امتياز تعلق مي گيرد 1تا  6هشتم به ترتيب 

- 6-8امتياز و از مقام سوم تا هشتم به ترتيب  10نايب قهرمان -امتياز 12به قهرمان مواد دو نفره  )12ماده 
  .امتياز تعلق مي گيرد 2و4-3- 5

امتياز و از مقام سوم تا هشتم به  12نايب قهرمان  - امتياز 14امدادي چهار نفره و به قهرمان ماده )13ماده 
  .امتياز تعلق مي گيرد 2 و 3-4- 6-8- 10ترتيب 

بشوند، در مرتكب خطاي فني در مسابقات ورزشكاران در مورد وضعيت امتياز موادي كه  -الف تبصره
  .گيري خواهد شد با حضور نماينده باشگاه ها تصميم) قبل از برگزاري 48(جلسه مسابقه هر مرحله

  



  مسابقات: فصل چهارم

  .مسابقات در كليه مواد بصورت نهايي برگزار خواهد شد )14ماده 

، در موادي كه برگزاري آن بصورت نهايي مناسب با تشخيص كميته برگزاري مسابقات - تبصره الف
  .خواهند كرد تشخيص داده نشود، ابتدا بصورت مقدماتي برگزار و نفرات برتر به مرحله نهايي صعود

ورزشكاراني كه در ماده انتخاب شده در برگ ارنج شركت ننمايند، حق حضور در ساير مواد را  -تبصره ب
جهت پيشگيري از حذف، ورزشكار بايستي در ساعت مقرر در محل آغاز ماده خود قرار (داشتنخواهند 

دم حضور ورزشكار در آخرين حتي اگر ع ،گرفته و از سرداور مسابقات اجازه عدم حضور دريافت نمايد
  ).ماده باشد

قرعه كشي خطوط مسابقه و چگونگي استفاده از قايق و ديگر مسائل فني در جلسه مسابقه هر  -جتبصره 
  .با حضور نماينده باشگاه ها مشخص خواهد شد) قبل از برگزاري 48(مرحله

اه عضو شود و حق حضور در مجاز است تنها در يك باشگ اين مسابقات ليگهر ورزشكار در  )15ماده 
  .باشگاه ديگر را ندارد

 .ليگ شركت نكرده باشدمرحله اول و دوم ، اما در داشته دقراردايك باشگاه  باچنانچه ورزشكاري  )16ماده 
براي مرحله سوم ه شركت در ساير باشگاه ها تنها در صورت صدور مجوز از سوي مسئولين باشگاه مجاز ب

  .دمي باشو چهارم 

كامل نباشد، ورزشكاران جديد مي توانند در در مرحله اول و دوم در صورتي كه ليست باشگاه  )17ماده
  ).زمان نقل و انتقاالت يك هفته قبل از آغاز اين مرحله است(شركت كنند سوم و چهارمليگ مرحله 

  مقررات شركت كنندگان: پنجمفصل 

  .تابع قوانين نيروهاي مسلح هستندجهت شركت در ليگ  نيروهاي مسلحن ورزشكارا )18ماده

قي و ورزشي از سوي هر يك از الف شئونات اخالدر صورت مشاهده هرگونه رفتار ناهنجار و خ)19ماده 
اعضاي تيمهاي باشگاهي از جمله ورزشكاران، مربيان، سرپرستان و همراهان تيم، موضوع توسط عوامل 



ارجاع داده خواهد  فدراسيون به كميته انضباطيكميته برگزاري مسابقات، جهت اخذ تصميمات متناسب 
  .شد

در صورتي كه باشگاهي به هر علت از ادامه شركت در مسابقات ليگ باشگاهي منصرف شود، به  )20ماده
باشگاه  ،)ورزشكاران، مربيان، سرپرست و ساير عوامل(منظور پيشگيري از تضييع حقوق كليه عوامل تيم

در غير اينصورت موضوع . قه به آنان، با نظر كميته مسابقات خواهد بودمكلف به تاديه تمامي حقوق متعل
ح حقوقي ورزشي ارجاع البه مراجع ذيص فدراسيوناز طريق كميته انضباطي جهت بررسي و صدور راي 

  .داده خواهد شد

ار در م شود، كليه امتيازات ورزشكالاگر نتيجه تست استفاده از مواد نيروزاي ورزشكاري مثبت اع )21ماده
  .آن مرحله از ليگ حذف خواهد شد

  اگر در هر مرحله يا مجموع مراحل ليگ نتيجه تست استفاده از مواد نيروزاي حداقل - تبصره الف
بندي نهايي نيز  م شود، باشگاه از مسابقات حذف شده و در ردهالورزشكار از يك باشگاه مثبت اع 2 

  .جايگاهي نخواهد داشت

  تخلفات : ششمفصل 

م الدقيقه پس از اع 20هرگونه اعتراض نسبت به نتايج مسابقات بايستي حداكثر تا  :اعتراضات )22ماده
نتيجه به دبيرخانه مستقر در محل مسابقات، بصورت مكتوب توسط سرپرست تيم به همراه مبلغ 

  ريال وجه نقد به مسئول كميته برگزاري مسابقات ارائه شود 000/000/2

  .ترتيب اثر داده نخواهد شد) دقيقه 20(دريافتي پس از مهلت مصوب هاي به اعتراض -تبصره الف

  :نفر شامل افراد زير است 5ف مركب از الهيات حل اخت :گروه بررسي تخلفات و اعتراضات) 23ماده

 يك- 4رئيس كميته داوران فدراسيون  - 3سرداور ماده مورد اعتراض  -2مسئول كميته برگزاري مسابقات - 1
  .دبير فدراسيون -5از جانب رئيس فدراسيون  نفر كارشناس خبره

  

  



  لت ورزشكاراناالعقد قرارداد و نقل و انتق: مهفتفصل 

مذاكره و عقد قرارداد با يك ورزشكار بشرط آنكه ورزشكار مذكور با باشگاه ديگري قرارداد نداشته باشد، 
  :منوط به وجود شرايط ذيل است

  ا .ا.ج قايقرانيليگ فدراسيون  سازمانم الرعايت حد نصاب تعداد نفرات بر اساس اع )24ماده 

تنظيم  حضور ورزشكار و نماينده باشگاه در محل فدراسيونبا  نسخه سهم است در الزقرارداد  )25ماده 
فدراسيون ارائه ليگ  سازمان بهباشگاه و يك نسخه  بهيك نسخه در اختيار ورزشكار و يك نسخه . شود

  .خواهد شد

، مسئول كميته برگزاري مسابقات متشكل از فالف طرفين قرارداد توسط هيات حل اختالاخت )26ماده
لذا طرفين با امضاي . بررسي و حكم صادر خواهد شد رئيس كميته حقوقي فدراسيون و دبير فدراسيون

فات تالف در خصوص اخالهيات حل اخت قرارداد موظف به ذكر و تاييد و امضاي اين موضوع يعني داوري
 الزم االجرااحتمالي موجود بوده و راي داوري مذكور براي طرفين دعوي بدون نياز به مراجعه دادگاه 

  .خواهد بود

  .فرم قرارداد مورد تاييد توسط كميته مسابقات در اختيار باشگاه ها قرار خواهد گرفت )27ماده

بوده و بدون مجوز كتبي باشگاه و ورزشكار جزييات آن منتشر نخواهد  قرارداد بين طرفين محرمانه )28ماده
  .شد

  درصد توسط ورزشكار  2.5(درصد مبلغ قرارداد 5پس از تاييد و ثبت قرارداد مي بايستي)29ماده
  . به حساب فدراسيون جهت پيگيري امور مربوط واريز گردد) درصد توسط باشگاه 2.5 و

مانت اجراي خواهد ضد به حساب فدراسيون قرارداد رسمي و درص 5از زمان واريز مبلغ - تبصره الف
  .داشت

نفر شامل سرپرست مسابقات،  5مركب از  در كليه موارد پيش بيني نشده شوراي فني فدراسيون - تبصره ب 
به انتخاب رئيس فدراسيون، رئيس كميته حقوقي فدراسيون و دبير  هرئيس كميته داوران، يك نفر خبر

  .گيري خواهد نموداتخاذ تصميم  فدراسيون



به تاييد هيات رئيسه  02/09/1400 در جلسه مورختبصره تنظيم و  21ماده و  29فصل و  7ين آئين نامه در ا
اجراي . رعايت آن براي كليه باشگاهها و اعضاي شركت كننده باشگاهها الزامي ميباشدفدراسيون رسيده و 

  .قايقراني مي باشدنامه و نظارت بر اجراي آن بر عهده كميته مسابقات و ليگ فدراسيون  صحيح آئين


