
  1399آیین نامه لیگ باشگاههاي آب هاي آرام کشور در سال

  کلیات: فصل اول

 قایقرانیمجموعه ورزشی است که حسب نظر مالکین و مدیران آن مجموعه و با تایید فدراسیون  :باشگاه )1ماده 

  .را داشته باشد این رشته ورزشیشرایط حضور در مسابقات باشگاه هاي 

  .با عنوان هیات امکان پذیر نیست مسابقاتشرکت در این  -تبصره الف

  .باشگاههاي کشور نمیباشد قایقرانیهیچ ورزشکاري بصورت آزاد مجاز به شرکت در رقابتهاي  -تبصره ب 

باشگاهها میتوانند تحت نام یک شخصیت حقیقی که حمایت مالی تیم را بعهده گرفته است در  - تبصره ج

  .را رعایت نموده باشد )کلیات(از فصل اول 1اد ماده مسابقات شرکت نماید منوط به اینکه مف

  حداکثرو   5حداقل لیگ باشگاهها  حلادر مر می بایستیهر تیم باشگاهی  :تعداد اعضاء باشگاه )2ماده 

نفر  3نفر در کایاک و  3( ثابت براي بانوان ورزشکار 6حداکثر از و   5و حداقل ثابت براي آقایان  ورزشکار 6از 

  .در ترکیب خود استفاده نماید... و یک سرپرست و یک یا چند مربی، ماساژور، پزشک، خدمات و  )در کانو

داراي رنکینگ ملی معرفی شده توسط ورزشکار  2هر باشگاه مجاز به استفاده از حداکثر  - تبصره الف

  .در تیم خود است)نفر کانو 1نفر کایاک و 1(فدراسیون

م و الاع"ولین جلسه هماهنگی باشگاه ها اسامی و کادر فنی را کتباهر باشگاه موظف است در ا - تبصره ب

  .جهت حضور آنها کارت شناسایی صادر شود

  ساعت قبل از آغاز مسابقه ارنج تیم خود را به کمیته مسابقات  24باشگاه ها موظفند حداکثر  - تبصره ج

  .نمایندم الاع

در تیم خود )نفر کانو 1نفر کایاک و 1(سال 21 باشگاه ها موظفند حداقل دو ورزشکار جوان زیر -تبصره د

  .داشته باشند

باشگاه ها موظفند حداقل یک مربی آقا براي تیم آقایان و یک مربی بانو براي تیم بانوان با مدرک  -تبصره و

  .داشته باشنددر تیم خود مورد تایید فدراسیون  2حداقل درجه 

پس از آغاز مرحله اول لیگ باشگاهها، حضور هیچ تیم جدیدي در مرحله دوم و پس از آن پذیرفته  )3ماده 

  .نخواهد بود



استفاده از لباس متحدالشکل براي شرکت در مسابقات امدادي الزامی است و از حضور تیمهاي فاقد  )4ماده 

  .البسه متحدالشکل جلوگیري بعمل خواهد آمد

ارائه بیمه نامه ورزشی و حوادث سال جاري که داراي تاریخ انقضاء مناسب است براي  باشگاه مکلف به )5ماده 

  .کلیه اعضاي تیم به کمیته مسابقات می باشد

 )ده میلیون تومان(ریال000/000/100مبلغ براي هر تیم ورودیه باشگاهها جهت حضور در مسابقات  )6ماده 

پانزده میلیون (ریال 000/000/150 ایان و بانوان حضور یابند مبلغاي که در هر دو رده آقهه باشگاورودیه  .میباشد

   .میباشد) تومان

براي و تست سالمت  PCR ها ملزم به ارائه تست با توجه به دستور العمل بهداشتی مسابقات باشگاه )7ماده 

  .ورزشکاران، کلیه همراهان و کادر فنی در هر مرحله از مسابقات میباشند

ورزشکاران میبایستی تا قبل از شروع مسابقات در سامانه فدراسیون ثبت نام نموده و کد پیگیري را کلیه  )8ماده

  .به همراه مدارک تحویل کمیته مسابقات نمایند

  

 مقررات مسابقات: دومفصل 

با فاصله حداقل  روز 2در  مرحله 4در  1399باشگاههاي کشور در سال آب هاي آرام مسابقات لیگ  )9ماده 

  ماده براي آقایان  5و در ) مرحله1و بعدازظهر مرحله 1 صبح(مرحله 2و هر روز  ه و حداکثر چهار ماهیک ما

  .ماده براي بانوان بشرح زیر برگزار میگردد 5و 

-کایاک-کانو(متر امدادي 4× 200کانو و متر 500، کانو متر 1000،کایاکمتر 500، کایاک متر 1000: مواد آقایان

  )کایاک-کانو

-کایاک-کانو(متر امدادي 4× 200کانو و متر 200، کانو متر 500،کایاکمتر 200، کایاک متر 500: مواد بانوان 

  )کایاک-کانو

  .شرکت نماید ماده تیمی 1ماده انفرادي و  1هر ورزشکار در هر مرحله مجاز است، حداکثر در  )10ماده 

  .شکار تیم خود استفاده نمایدورز 5در هر مرحله باشگاه می بایستی از حداقل -تبصره الف

  .هر باشگاه مکلف به ارائه شناسنامه عکسدار، کارت ملی کلیه ورزشکاران باشگاه مربوطه می باشد -تبصره ب

   



 نحوه محاسبه امتیازات : سومفصل 

تا هشتم  امتیاز و از مقام سوم 7نایب قهرمان  -امتیاز 9به قهرمان هر ماده انفرادي : شیوه توزیع امتیازات )11ماده 

  .امتیاز تعلق می گیرد 1تا  6به ترتیب 

- 6-8-10امتیاز و از مقام سوم تا هشتم به ترتیب  12نایب قهرمان  -امتیاز 15به قهرمان ماده امدادي  )12ماده 

  .امتیاز تعلق می گیرد 2 و 4-3

  مسابقات: چهارمفصل 

  .مسابقات در کلیه مواد بصورت نهایی برگزار خواهد شد )13ماده 

، در موادي که برگزاري آن بصورت نهایی مناسب تشخیص با تشخیص کمیته برگزاري مسابقات -تبصره الف

  .داده نشود، ابتدا بصورت مقدماتی برگزار و نفرات برتر به مرحله نهایی صعود خواهند کرد

مواد را  ورزشکارانی که در ماده انتخاب شده در برگ ارنج شرکت ننمایند، حق حضور در سایر -تبصره ب

جهت پیشگیري از حذف، ورزشکار بایستی در ساعت مقرر در محل آغاز ماده خود قرار گرفته (داشتنخواهند 

  ).حتی اگر عدم حضور ورزشکار در آخرین ماده باشد ،و از سرداور مسابقات اجازه عدم حضور دریافت نماید

گر مسائل فنی در جلسه مسابقه هر قرعه کشی خطوط مسابقه و چگونگی استفاده از قایق و دی - جتبصره 

  .با حضور نماینده باشگاه ها مشخص خواهد شد) قبل از برگزاري 72(مرحله

مجاز است تنها در یک باشگاه عضو شود و حق حضور در باشگاه  این مسابقات لیگهر ورزشکار در  )14ماده 

  .دیگر را ندارد

تنها  .لیگ شرکت نکرده باشدمرحله اول و دوم ، اما در داشته دقراردایک باشگاه  باچنانچه ورزشکاري  )15ماده 

براي مرحله سوم و چهارم ه شرکت در سایر باشگاه ها در صورت صدور مجوز از سوي مسئولین باشگاه مجاز ب

  .دمی باش

 کامل نباشد، ورزشکاران جدید می توانند در لیگدر مرحله اول و دوم در صورتی که لیست باشگاه  )16 ماده

  ).زمان نقل و انتقاالت یک هفته قبل از آغاز این مرحله است(شرکت کنند سوم و چهارممرحله 

  

   



  مقررات شرکت کنندگان: پنجمفصل 

شرکت  و غیریگان خود غیر نظامی باشگاه هايدر صورتی مجاز هستند در  نیروهاي مسلحن ورزشکارا )17ماده

  .نمایند که از محل نیروي خدمت خود رضایت نامه مکتوب ارائه نمایند

  .ارائه یک نسخه از رضایت نامه مشمولین از تیم مبدا به مقصد، به کمیته مسابقات الزامیست -الفتبصره 

قی و ورزشی از سوي هر یک از الف شئونات اخالدر صورت مشاهده هرگونه رفتار ناهنجار و خ)18ماده 

اي تیمهاي باشگاهی از جمله ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و همراهان تیم، موضوع توسط عوامل کمیته اعض

  .ارجاع داده خواهد شد فدراسیون برگزاري مسابقات، جهت اخذ تصمیمات متناسب به کمیته انضباطی

صرف شود، به منظور در صورتی که باشگاهی به هر علت از ادامه شرکت در مسابقات لیگ باشگاهی من )19ماده

باشگاه مکلف به تادیه  ،)ورزشکاران، مربیان، سرپرست و سایر عوامل(پیشگیري از تضییع حقوق کلیه عوامل تیم

در غیر اینصورت موضوع جهت بررسی و صدور . تمامی حقوق متعلقه به آنان، با نظر کمیته مسابقات خواهد بود

  .ح حقوقی ورزشی ارجاع داده خواهد شدالع ذیصبه مراج فدراسیوناز طریق کمیته انضباطی راي 

م شود، کلیه امتیازات ورزشکار در آن الاگر نتیجه تست استفاده از مواد نیروزاي ورزشکاري مثبت اع )20ماده

  .مرحله از لیگ حذف خواهد شد

ورزشکار از  2اگر در هر مرحله یا مجموع مراحل لیگ نتیجه تست استفاده از مواد نیروزاي حداقل  -تبصره الف

  .بندي نهایی نیز جایگاهی نخواهد داشت م شود، باشگاه از مسابقات حذف شده و در ردهالیک باشگاه مثبت اع

   تخلفات: ششمفصل 

م نتیجه به الدقیقه پس از اع 10هرگونه اعتراض نسبت به نتایج مسابقات بایستی حداکثر تا  :اعتراضات )21ماده

ریال وجه  000/000/2دبیرخانه مستقر در محل مسابقات، بصورت مکتوب توسط سرپرست تیم به همراه مبلغ 

  نقد به مسئول کمیته برگزاري مسابقات ارائه شود

  .ترتیب اثر داده نخواهد شد) دقیقه 15(هاي دریافتی پس از مهلت مصوب به اعتراض -تبصره الف

  :نفر شامل افراد زیر است 5ف مرکب از الهیات حل اخت :ات و اعتراضاتگروه بررسی تخلف )22ماده

نفر  یک-4رئیس کمیته داوران فدراسیون  -3سرداور ماده مورد اعتراض  -2مسئول کمیته برگزاري مسابقات -1

  .دبیر فدراسیون -5کارشناس خبره از جانب رئیس فدراسیون 

  

  



  ورزشکارانت االعقد قرارداد و نقل و انتق: مهفتفصل 

مذاکره و عقد قرارداد با یک ورزشکار بشرط آنکه ورزشکار مذکور با باشگاه دیگري قرارداد نداشته باشد، منوط 

  :به وجود شرایط ذیل است

  ا .ا.ج قایقرانیم کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون الرعایت حد نصاب تعداد نفرات بر اساس اع )23ماده 

. تنظیم شود حضور ورزشکار و نماینده باشگاه در محل فدراسیونبا  نسخه سه م است درالزقرارداد  )24ماده 

  .خواهد شدفدراسیون ارائه  بهباشگاه و یک نسخه  بهیک نسخه در اختیار ورزشکار و یک نسخه 

، رئیس مسئول کمیته برگزاري مسابقات متشکل از فالف طرفین قرارداد توسط هیات حل اختالاخت )25ماده

لذا طرفین با امضاي قرارداد موظف . بررسی و حکم صادر خواهد شد فدراسیون و دبیر فدراسیون کمیته حقوقی

فات احتمالی موجود تالف در خصوص اخالبه ذکر و تایید و امضاي این موضوع یعنی داوري هیات حل اخت

  .هد بودخوا الزم االجرابوده و راي داوري مذکور براي طرفین دعوي بدون نیاز به مراجعه دادگاه 

  .فرم قرارداد مورد تایید توسط کمیته مسابقات در اختیار باشگاه ها قرار خواهد گرفت )26ماده

قرارداد بین طرفین محرمانه بوده و بدون مجوز کتبی باشگاه و ورزشکار جزییات آن منتشر نخواهد  )27ماده

  .شد

درصد توسط  5درصد توسط ورزشکار و 5(درصد مبلغ قرارداد10پس از تایید و ثبت قرارداد می بایستی)28ماده

  . به حساب فدراسیون جهت پیگیري امور مربوط واریز گردد) باشگاه

  .درصد به حساب فدراسیون قرارداد رسمی و زمانت اجراي خواهد داشت10از زمان واریز مبلغ -تبصره الف

نفر شامل سرپرست مسابقات،  5مرکب از  کلیه موارد پیش بینی نشده شوراي فنی فدراسیوندر  - تبصره ب 

 رئیس کمیته داوران، یک نفر خبر به انتخاب رئیس فدراسیون، رئیس کمیته حقوقی فدراسیون و دبیر فدراسیون

  .گیري خواهد نموداتخاذ تصمیم 

  

به تایید هیات رئیسه  27/9/1399 در جلسه مورختبصره تنظیم و  18ماده و  28فصل و  7ین آئین نامه در ا    

. رعایت آن براي کلیه باشگاهها و اعضاي شرکت کننده باشگاهها الزامی میباشدرسیده و قایقرانی فدراسیون 

  .قایقرانی می باشدنامه و نظارت بر اجراي آن بر عهده کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون  اجراي صحیح آئین
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