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 فصل اول: 

 مقدمه:
ی شک برگزاری مسابقات منظم، یکی از بهترین راهکارهای گسترش و ارتقا سطح کمی هر رشته ورزشی است ب

         ضمن شکوفایی استعدادها زمینه حضور و فعالییت بخیخ خصو یی فیراهم خواهید شید         و در سایه برگزاری

و برگزاری قانونمند مسیابقات ایین یییین      در کشور دراگون بوت قایقرانیورزش لذا به منظور رشد و توسعه 

  تدوین گردید قایقرانینامه توسط فدراسیون 

 :تعریف
تیدوین شیده    1384در سال که باشگاههای کشور  قایقرانیمان لیگ سازو مقررات مربوط به  وانینمجموعه ق

توسیط   1397تلقی می گردد و یئین نامه حاضیر کیه در سیال     ی قایقرانینام یئین نامه لیگ باشگاههاه ب است

 کمیته دراگون بوت تهیه شده است به نام یئین نامه مسابقات لیگ دراگون بوت کشور تلقی خواهد شد 

 :یگهدف ازمسابقات ل
 دراگون بوت تعمیم و گسترش ورزش قایقرانی -

 فراهم یوردن زمینه های الزم جهت رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه ورزشکاران در نقاط مختلف کشور -

 استمرار بخشیدن به برگزاری مسابقات در طول سال -

منظیور  ه بی جوانیان   و امید بزرگساالن، تیمهای ملی رشتوانه سازیارزیابی ورزشکاران برجسته کشور بمنظور  -

 ور قدرتمند درمسابقات یسیایی و جهانی حض

 :دراگون بوت لیگ سازمان
   تفیوی   رئییس سیازمان لییگ     با اختیاری که از سوی رئیس فدراسیون بهو  نفر می باشد 6شام   سازماناین 

  شود اداره می می گردد

 رئیس فدراسیون یا نائب رئیس   -1

 دبیر فدراسیون  -2

 ون بوتدراگرئیس کمیته  -3

 دراگون بوت یا نائب رئیس مسابقات سازمان لیگرئیس  -4

 نماینده باشگاههای بانوانیک  -5

 نماینده باشگاههای یقایانیک  -6

 سازمان لیگ: اختیارات
 از سوی فدراسیون مشخص گردیده است مسابقات بر اساس دستور العم  اجرایی که برگزاری  -1

 دارد از طییرف اییین سییازمان ریشیینهاد   بنییدهایی از ییییین نامییه کییه لییزوم تفییییر یییا حییذف را        -2

 می شود  

 جلسات هماهنگی برگزاری  -3
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 دول مسابقات به کلیه عوام  ذیربطو ارسال ج مسابقاتزمان بندی  -4

 قرعه کشی مسابقات -5

 یون و ریشنهاد برای دریافت ابالغانتخاب نماینده فدراس -6

 رئیس سازمان لیگ(درانجام امور )به تشخیص انتخاب ناظرین بازیها بر اساس تجارب و کسوت  -7

 )براساس تشخیص کمیته داوران ( رقابتهاانتخاب داوران با توجه به نوع  -8

 ی سازمان لیگیریشنهاد یئین نامه ها، برنامه ها و سیاستهای اجرا -9

 درخواست و اختصاص بودجه برگزاری  -10

 لیگ و ریشنهاد ابالغ به فدراسیونانتخاب همکاران در سازمان  -11

لزحمه کلیه عوام  اجرایی بر اساس دستور العم   ادره از سوی فدراسیون ) کلیه ررداختهیا  ررداخت حق ا -12

مطابق یئین نامه اجرائی ( که قبالً مورد تصویب فدراسیون قرار گرفته است  هر گونه تفییر یا ا الح در یئیین  

 نامه می بایست با تائید فدراسیون  ورت گیرد  

 مورد مسئولین اجرائی لیگ وبیخ درریشنهاد تشویق و ت -13 

 :فصل دوم

  و مقررات فنی نحوه برگزاری مسابقات

     قوانین داخلی فدراسییون قیایقرانی ا ا ا برگیزار     و IDBF یاو   ICFدراگون بوتمسابقات طبق قوانین  :1 ماده

 می گردد 

, یزاد ,  24سینی زییر    در دره هیای مسابقات در رده سنی بزرگساالن و در دو بخخ بانوان و یقاییان   :2ماده 

 گردد  برگزار میسال  50و باالی  40باالی 

 سال تمام می باشد  15حداق  سن ورزشکاران : 3ماده 

ی مقام اول تا سوم سال گذشته از حضور درمسابقات لییگ دردوره  در  ورت انصراف هریک ازباشگاهها:4ماده 

  یتی موضوع در کمیته انضباطی مطرح و تصمیم گیری خواهد شد

        مسیابقات کیه متشیک    هر ساله یک ماه قب  از شروع مسابقات باشگاهی همان سال کمیته برگزاری :5مااده  

به معرفیی  انتخاب می شوند که است، برنامه ریز فنی  -3مدیر مسابقات  -2رئیس ک  مسابقات  -1نفر   3از 

 رئیس فدراسیون حکم ینان  ادر می گردد   و تایید  سازمان لیگ

وجیه بیه شیرایط،    چگونگی افزایخ و احتماال کاهخ تعداد تیم های دسته اول در دوره هیای بعید بیا ت   :6 ماده

توسیط فدراسییون قیایقرانی بررسیی و اعیالم      و  سازمان لیگبه ریشنهاد امکانات و ارزیابی سطح کیفی تیم ها 

 خواهد شد   

ا یی  ICF قهرمیانی جهیان    ،) کیا   جهت شرکت در مسابقات رسمی بین المللیی فدراسیون قایقرانی  :7ماده 

IDBF   ،قهرمانی یسیا بازیهای یسیایی ،ACC  یاADBF      و سایر دیدارهای رسمی بیین المللیی( کیه تییم ملیی       

 مورد نظر خود را به طور دائم در اختیار خواهد گرفت  ورزشکارانمی بایست در ین شرکت نماید،  



 

5 

 

دعوت شده به تیم  ملی می باشد و تیم ملی ملزم به در  رزشکارانوباشگاه ملزم به در اختیار گذاردن  تبصره:

 روز قب  از مسابقات باشگاه می باشد   5دعوت شده   ورزشکاراناختیار گذاردن 

ی مح  سکونت زیر نظر هیات های قایقرانی و مربیان ین استانها در شهرستانها ورزشکارانچون اکثر  :8مااده  

 ورت عقد قرارداد با باشگاههای اسیتانهای دیگیر میی بایسیتی قبی  از عقید        استان تمرین می نمایند لذا در

 ورزشیکار در غییر اینصیورت     قرارداد رضایت نامه از هیات قایقرانی استان و مح  سکونت خود را اخذ نماید

مربوط حق شرکت در تیم ها ی خارا از استان خود را ندارد  اگر تیم باشگاهی اسیتان محی  سیکونت از فیرد     

در یورت شیکایت طیرفین موضیوع در کمیتیه       خواهد شد  یزاد شناخته ورزشکارکور استفاده ننماید ین مذ

 .انضباطی بررسی و معیار رای کمیته انضباطی می باشد

تاسیس و می تواند بیا معرفیی    وزارت ورزش و جوانانباشگاهها تشکیالتی هستند که مطابق با ضوابط  تبصره:

ر رقابتها شرکت نمایند  در  ورتی که در استان باشگاه وجود نداشته باشید اداره  اداره ک  و یا هیات استان د

 می توانند تیمی را به نام استان در مسابقات شرکت دهند  و یا هیات قایقرانی استانها ورزش و جوانان ک  

 نحوه برگزاری مسابقات

  دد برگزار می گر مرحله برگشت1مرحله رفت و  1مسابقات به  ورت  :9ماده 

 در رده سینی مختلیف   بصورت جداگانه ورفت و برگشت رده بندی تیم ها بصورت مجموع امتیازات  :10ماده 

 جهت یقایان و بانوان محاسبه و اعالم خواهد شد 

 تیممحاسبه می گردد، بدین  ورت که امتیاز  امتیازات تیمها براساس تعداد تیم های شرکت کننده :11 ماده

دوم  تییم امتیاز باضافه یک(، تعداد تیم های شرکت کننده ) 1+داد تیم های شرکت کنندهاول برابر است با تع

و  محاسبه می گیردد  )تعداد تیم های شرکت کننده منهای یک(1-شرکت کننده تیم هایبرابر است با تعداد 

  یخر رائین ترین امتیاز را دریافت می کند تیم

 و     الزامی است  از قبی  رارو، جلیقه نجاتات شخصی همراه داشتن وسای  و تجهیز : 12ماده

 ( باشد IDBFکلیه تجهیزات می باید مطابق با استاندارد فدراسیون جهانی دراگون بوت )تبصره:

 

 :سومصل ف

  مقررات اجرائی

، مربی، سرررست( بایستی از مقررات مربوط بیه مفیاد ایین دسیتور      ورزشکاران) کلیه اعضاء تیمها: 13ماده 

 هی داشته باشند العم  یگا

 ع مسابقات لیگ حق جابجایی دارند وروز قب  از شر 15تیمها تا تبصره:

چنانچه تیمی به هر علت و بدون کسب مجوز از فدراسیون قایقرانی در یک مسیابقه حاضیر نشیود    :14مااده  

 خواهد شد  رنجاه در د ورودیه از تیم مذکور کسرمبلغ 
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با توجه بیه نظیر فدراسییون     ()فورس ماژور   غیر مترقبهمبروز عوا  به دلیاگر تیم در زمان مسابقه تبصره: 

 می شود   و مسابقه به زمان دیگری موکول حاضر نگردد جریمه نمی شود

 باشگاه، نزد فدراسیون کسر خواهد شد  )چک تضمینی( مبلغ جریمه از مبلغ ودیعه : 15ماده 

 عیین و به مح  مسابقات اعزام خواهد شد داوران برای هر مسابقه توسط کمیته داوران ت :16ماده 

 اعتراضات:

هزار رییال وجیه    رانصدهر نوع اعتراضی باید بصورت کتبی و به امضاء سرررست تیم به همراه مبلغ  :17ماده 

ینده اعزامی فدراسییون قیایقرانی در محی  برگیزاری     ادقیقه رس از انجام هر مسابقه به نم 20نقد حداکثر تا 

 د  مسابقه تسلیم گرد

 هئی در  ورتیکه انجام بررسی و اتخاذ تصمیم در محی  مقیدور نباشید مراتیب بیه فدراسییون قیایقرانی ارا       :18ماده 

 قرار گیرد  توسط سازمان لیگ می گردد تا مورد بررسی و اخذ تصمیم نهایی  

 در  ورت ثبوت اعتراض وجه دریافتی مسترد خواهد شد تبصره:

و  )ناظر مسیابقات(  بنا به تشخیص نماینده فدراسیوندر جریان یک مسابقه در یغاز و یا در  ورتیکه :19ماده 

جلیوگیری   مسیابقه ، نا مناسب تشخیص داده شود از شروع و یا از ادامه جرییان  ی مسابقهداوران مح  برگزار

خواهد شد و گزارش نماینده فدراسیون و داوران مسابقه جهت اخذ تصیمیم بیه فدراسییون قیایقرانی ارائیه      

 گردید  خواهد

      جهت بررسی و اعالم  رای در خصوص اعتراضات رسیده و یا مسائ  و مشکالت مرجع دارای  الحیت  :20ماده                   

 مسئول برگزاری مسابقات و فدراسیون خواهد بود ایجاد شده و سایر موارد ریخ بینی نشده در ارتباط با                   

اری مسابقات بالفا له بعد از انجام مسابقه ای کیه میورد اعتیراض قرارگرفتیه تشیکی       کمیته برگز: 21 ماده

 با رای اکثریت مسئولین در تشکیالت لیگ به تصویب خواهد رسید    برگزاری خواهد گردید و نظر نهایی کمیته

 3داکثر ظرف مدت حتصمیمات کمیته برگزاری جهت اجرا می بایست به تائید فدراسیون رسیده و  :22ماده 

 ابالغ گردد   روز

 استیناف تبصره:
بیه هییات   نده در خواست رسیدگی مجیدد  ، از طرف اعتراض کنانضباطیدر ورت عدم رذیرش رای کمیته 

ظرف یک هفته بعید از اعتیراض   نتیجه در اولین جلسه هیات رئیسه بعد از اعتراض رسیدگی و  که ارائه رئیسه

 ابالغ خواهد شد 

 نظیم و اعالمت  سازمان لیگییر درین توسط سابقات ) مراح  رفت و برگشت( و هر گونه تفبرنامه کلی م:23ماده 

 طبق برنامه اعالم شده در مسابقات حضور یابند   که گردد و باشگاه ملزم خواهد بودمی 

 شرح وظایف ناظرین : 24ماده 
 به شرح زیر است  ناظرینن این قایقرانی ناظر مسابقات را به مح  اعزام خواهد نمود که وظایف فدراسیو
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، مربیی،   ورزشیکاران مسیابقات )  درکیارت شیرکت   لیسیت ییا   کنترل و تائید هر یک از تیمها بر اسیاس    -1

 سرررست( 

 وسای  مورد نیاز جهت برگزاری مسابقه  منطقه مسابقات وکنترل  -2

 تهیه گزارش از هر مسابقه و ارائه به فدراسیون   -3

 ران طبق مقرراتنظارت و کنترل بر نحوه قضاوت داو  -4

ت و مصیالح  ه بیه شیرایط و در نظیر گیرفتن شیئونا     اتخاذ تصمیم در مورد مسائ  ریخ بینی نشده با توج -5

 اجتماعی و خط مشی فدراسیون 

ناظر در  ورت عدم حضور نماینده فدراسیون، مسئول برگزاری مسابقه ونماینده رسمی سازمان لیگ در  -6

رش ین را تسلیم سازمان لییگ نمایید  چنانچیه در ایین راسیتا      ین دیدار خواهد بود که رس از مسابقه گزا

 تخلفی  ورت گیرد از طریق سازمان لیگ موضوع به کمیته انضباطی ارجاع می گردد 

 مقررات انضباطی

مقیررات و یئیین نامیه هیای فنیی و       لحاظ کردن حسن سلوک و  ،اسالمی و اخالقیشئونات رعایت : 25ماده 

  شرکت کنندگان در مسابقات الزامی است  برای کلیه جوانان  وزارت ورزش وباطی مصوب ضان

هر گونه تخلف، نقص مقررات و اعمال مفایر با شئونات اسالمی و اخالقی و روحیه ورزشی توسط هیر  :26ماده 

در یورت ایجیاد   انجام شده خواهد بود و  یک از اعضاء تیمها موجب تعیین و اجرای مجازات متناسب با خطای

اسیتان و ییا نیاظر رسیمی      بر اسیاس گیزارش هیئیت قیایقرانی    مح  برگزاری مسابقات امکانات خساراتی به 

بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ خواهد شید و جهیت اجیراء بیه باشیگاه       انضباطی فدراسیون موضوع در کمیته 

 ابالغ خواهد گردید  همربوط

نیام و یگیاه بیه رشیته      ایط و خوشهر باشگاه می بایست نسبت به انتخاب یک نفر مربی واجد شر: 27ماده 

و همچنین دارای تجربه الزم جهت امر مربیگری و هدایت تیم با دقت نظر اقدام نماید   مربی  مربوطهورزشی 

   است از مسابقه بعد وتیم مسئول کنترل اعمال و رفتار اعضاء تیم در قب ، حین 

بوطه به تیم نسبت به انتخاب و معرفی یک نفیر  هر باشگاه می بایستی به منظور اداره کلیه امور مر: 28مااده  

نام که شرایط الزم را در خصوص انجام وظایف محولیه دارا باشید اقیدام نمایید       سرررست ذیصالح، و خوش

، رزشک و    را بعهیده خواهید   ورزشکارانسرررست تیم مسئولیت کلیه اعمال و رفتار اعضاء تیم اعم از مربی و 

 مسابقه را نخواهد داشت فنی الت در امور ه حق دخدلیکن نامبر   داشت

و فدراسییون    سیازمان لییگ  ( توسط و     سرررست –مربیان  – ورزشکاراند تیم )ار الحیت کلیه اف:29ماده 

 قایقرانی بررسی و تائید می شود  

 ضوابط فنی ، تخصصی و اخالقی : 30ماده 
 به استناد کارت مربیگری الف :  الحیت فنی و تخصصی

  رشته ورزشی یگاهی از مقررات  شام  :
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 ب :  الحیت و ضوابط اخالقی 

شام  : عدم اعتیاد به مواد مخدر ، حسن اخالق ، برخورد مناسب با مخاطبین ، طرز تکلم و روشیخ مطیابق   

 شئونات اخالقی و اسالمی ، رعایت ضوابط و مقررات مربوط به مسابقات  

 

 :  چهارم فصل
 باشگاه مربوطه و  نحوه نق  و انتقاالت   ، مربی ، سرررست و ورزشکار ما بینقرارداد فی  مقررات مربوط به

و مربیانی استفاده نمایید کیه در هییک ییک از مسیابقات رسیمی        ورزشکارانهر باشگاه می تواند از :31ماده 

 شرکت نکرده باشد  فص  هر نیمفدراسیون قایقرانی برای سایر باشگاهها در 

نامه هیأت قایقرانی استان و در زمان نقی  و انتقیاالت     در شروع لیگ فقط با رضایتانتقال ورزشکار :32 ماده

 باشد  فقط با رضایت نامه کتبی باشگاه امکان رذیر می

 کلیه نق  و انتقاالت باید کتباً به اطالع و هماهنگی فدراسیون و هیات قایقرانی استان مربوطه برسد : 33ماده 

را فسیخ نمایید در  یورت بیروز      ورزشیکار باشگاه نمی تواند به  ورت یکطرفه قرارداد خود بیا  : 34اده م

  می باشد   فدراسیون کمیته انضباطیقضاوت بعهده  ورزشکاراختالف بین باشگاه و 

 یزاد بالمانع خواهد بود  ورزشکارانعقد قرارداد با :35ماده 

و مربیان و سرررست تیم اقیدام   ورزشکارانیمه نمودن کلیه باشگاههای شرکت کننده می بایست نسبت به ب

 می باشد  ورزشکاران به عهده باشگاهها و مسئولیت مادی و معنوینمایند 

   دنبا باشگاه باش فرمت فدراسیون معرفی شده باید دارای قرارداد معتبر ورزشکارانکلیه : 36ماده 

، امکیان  قایقرانی در هر رده سنی باشند شته هایر یت تیم های ملی دیگرعضو ی که درورزشکاران : 37ماده 

   حضور در لیگ دراگون بوت را ندارند

در هیک یک از مسابقات رسمی فص  جاری بازی نکرده باشد و قراردادی نیز بیا   ورزشکاریچنانچه : 38ماده 

گ باشیگاههای  یزاد محسوب و می تواند قب  از شروع مسابقات لی ورزشکارهیک یک از باشگاهها نداشته باشد 

 کشور با عقد قرارداد در مسابقات شرکت نماید 

سایر رشته ها شرکت نمایند مشروط بر اینکه تعداد لیگ ورزشکاران می توانند در همان باشگاه در :39 مااده 

 ات از حد نصاب بیشتر نباشد و قرارداد رسمی داشته باشند رنف

   استفاده نماید نیم فص جدید تا رایان  ورزشکارز می تواند اندر  ورت شروع مسابقات ، باشگاه تبصره: 

ی که با باشگاه قرارداد امضاء کرده اند اعم از اینکه در مسابقات بیازی کیرده ییا نکیرده     ورزشکاران:40 ماده

 باشد برای تفییر باشگاه تا شروع نیم فص  دوم ) دور برگشت ( مجاز به عقد قرارداد جدید نمی باشد 

 ین باشگاه یزاد شناخته می شود  ورزشکاربا اعالم کتبی گاه بدلیلی منح  گردد ، چنانچه باش:41ماده 
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در سطح باشگاههای کشور بر اساس تنظیم قرارداد ممکن و میسر  ورزشکارانهر گونه نق  و انتقال :42ماده 

تیر هییات   خواهد بود و در این ارتباط می بایست قرارداد در چهار نسخه تنظیم گردیده و رس از ثبیت در دف 

) عکس ، فتیوکیی ، شناسینامه و    ( بیه فدراسییون      ورزشکارانقایقرانی استان، بهمراه سایر مدارک از هر یک 

قایقرانی ارسال و رس از بررسی ، تائید و مهمور شدن به مهر فدراسیون عودت داده شود تا ییک نسیخه بیه    

 استان نگهداری گردد  ، یک نسخه به باشگاه و یک نسخه نزد هیات قایقرانی ورزشکاران

چنانچه قرارداد تنظیم شده در فدراسیون قایقرانی و هیات قایقرانی استان ثبیت نشیده باشید فاقید     تبصره:

 در باشگاه مربوطه غیر مجاز خواهد بود   ورزشکاراعتبار بوده و حضور 

سیایر میدارک توسیط     و سیال  50سال و باالی  40باالی  و سال 24زیر  ورزشکاران کارت ملیارائه ا   تبصاره: 

 نماینده هر باشگاه تا قب  از شروع مسابقات به فدراسیون قایقرانی الزامی است  

 و ییا تمدیید ین بصیورت چنید سیال متیوالی بیرای        و یا یک فص  عقد قرارداد برای مدت یکسال  :43ماده 

وزارت قیایقرانی و ییا   بالمانع می باشد اما در  ورت اعمال محرومیت ناشی از تصمیمات فدراسیون  ورزشکار

 ورزشیکاران و ییا   وررزشیکار به استفاده از مجاز باشگاه  ،کمیته انضباطیو یا سایر مراجع  الحه  ورزش و جوان 

و شایسیته اسیت قبی  از عقید قیرارداد مراتیب از       خاطی مادامی که محرومیت ین خاتمه نیافته نخواهد بود 

 ورزشکارانص  می تواند با تائید فدراسیون یا هیات سایر باشگاه در حین مسابقات ففدراسیون استعالم گردد 

را از دست داده  ورزشکارانکند که با توجه به موارد زیر ین  یورزشکاربه خدمت در یورد و جایگزین را یزاد 

 باشد 

 به هر دلی   ورزشکارانیا  ورزشکارفوت  -

 بیماری غیر قاب  عالا به تائید فدراسیون رزشکی  -

 ا تائید مرجع نقص عضو ب -

 سایر موارد به تایید سازمان لیگ -

 مدارک و نحوه ثبت نام تیم ها

 مدارک مورد نیاز هر یک از اعضاء تیم جهت ارسال به فدراسیون :44ماده 

 ، مربیان ، سرررست ، رزشک  ورزشکاران( قطعه عکس از هریک از 2: دو )1-44

، مربییان ، و   ورزشیکاران ضمام فتوکیی بیمه نامه هر یک از به ان ورزشکارانهر یک از  کارت ملی: فتوکیی 2-44

بیه   کیارت ملیی  می بایسیت ا ی    سال  50و باالی  40باالی  , 24زیر  رده سنی سرررست تیم ) در مورد جوانان

 فدراسیون قایقرانی تسلیم گردد (

رسییده باشید   بیدیهی    و باشگاه که به تائید هیات قایقرانی اسیتان   ورزشکار: قرارداد تنظیم شده بین 3-44

ایفیاد   ورزشیکاران است سه نسخه از قرارداد رس از تائید به هیات قایقرانی استان جهت ارسال بیه باشیگاه و   

 خواهد گردید 
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که در ابتیدای   ارائه ا   فیخ واریزی هزینه ثبت نام ورودی مسابقات باشگاه ها می بایست نسبت به : 4-44

های یقایان و بانوان)بصورت جداگانه( در وجه فدراسیون قایقرانی  جهت تیمفص  مبلغ ین مشخص می گردد 

 اقدام نمایند 

ورزش و : لیست اسامی کلیه اعضا تیم باشگاه که مهمور به مهر و امضاء هیات قایقرانی و امضای مدیر ک  5-44

 شده باشد  جوانان

برگشت و خاتمیه   رات تا رایان دوریال بعنوان ودیعه جهت شرکت در مسابق میلیون  بیست: چک به مبلغ 6-44

  مسابقات 

   در د از مبلغ ک  قرارداد به حساب فدراسیون از طریق باشگاه  5: واریز  7-44

در  ورت امتناع باشگاه از شرکت و یا ادامه مسابقات مبلغ ودیعه به نفع فدراسیون قیایقرانی ضیبط    تبصاره: 

 خواهد شد 

لیگ مبلغ ودیعه و یا مابقی ین نزد فدراسیون به باشگاهها عیودت   بدیهی است رس از رایان مسابقات :تبصره

 داده خواهد شد 

و یا مربیی و سرررسیت در هیر مسیابقه ارائیه کیارت شیرکت در         ورزشکارمالک اجازه شرکت : 45ماده 

( قات )از یغاز تا رایان دو برگشتبدون کارت در هر یک از مساب ورزشکارانمسابقات خواهد بود و از شرکت 

 داً جلوگیری بعم  خواهد یمد  لذا کلیه اعضاء تیم ضمن ارائه کارت شیرکت در مسیابقات در هیر مسیابقه     ج

 می بایست در نگهداری ین دقت الزم بعم  یوردند 

باشگاه می بایست از معرفی نام افرادی که به نحوی وضعیت خدمت نظام وظیفیه ینیان مشیخص    : 46ماده 

 ئولیت عدم اجرای این ماده به عهده باشگاه می باشد  و مسنگردیده جداً خودداری نمایند

رس از بررسی کلیه کارتهای  ادره توسط فدراسیون قایقرانی برای هیر ییک از اعضیاء باشیگاهها      :47ماده 

 به هیات قایقرانی استان ارسال خواهد شد  مسابقهساعت قب  از شروع اولین  48حداکثر تا 

 کارت شرکت در مسابقات  ادر نخواهد شد ناقص است برای افرادی که مدارک ینان :تبصره

 

  : پنجمفصل 

 وظایف هیات قایقرانی استان : 48ماده 
 مسئولین هیات قایقرانی استانها می بایست طبق شرایط زیر اقدام نماید 

  : استقبال از داوران اعزامی از سوی فدراسیون در فرودگاه و یا ترمینال شهر و همراهیی ایشیان تیا محی    1-48

 اقامت  

 طبق مقررات و مهیا نمودن کلیه وسای  مربوط بیه اداره و انجیام بیازی    محوطه مسابقات: یماده نمودن 2-48

 طبق استانداردهای الزم      (و کرنومتر  –) برگه ثبت نتایج  

 با توجه به شرایط محلی   مسابقه:تامین کادر انتظامی جهت اداره مطلوب 3-48
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 زشکی و واحد اورژانس در مح  مسابقه  : ریخ بینی کادر ر4-48

بیین باشیگاه     یورت تیوافقی  رس از کسر هزینه های مربوطه ، بیه   برگزاری:تقسیم در یمد حا له از  5-48

 میزبان و هیات قایقرانی استان 

 وظایف باشگاه میزبان  :49ماده 
 کلیه مسئولین باشگاه میزبان می بایست نسبت به موارد زیر اقدام نماید 

 : تامین مح  مناسب جهت اسکان و غذای داوران اعزامی ) هت  ( و مسئولین فدراسیون  1-49

: در اختیار گذاشتن مح  مسابقه جهت تمرین تیم میهمان و قایق از طریق همکاری و هماهنگی بیا هییات    2-49

 قایقرانی استان 

 وظایف باشگاه میهمان : 50اده م
 به موارد زیر اقدام نمایند: مسئولین باشگاه میهمان می بایست نسبت

ان و تفذیه ینان در مسابقه و همچنین تامین هزینه اسک : تامین هزینه رفت و برگشت تیم به استان مح 1-50

 طول سفر و اقامت  

ساعت  48: یگاه نمودن هیئت قایقرانی استان و باشگاه میزبان از نحوه ورود تیم بوسیله فاکس حداق  2-50

و درغیراینصورت خسارت ناشی ه و ارسال فتوکیی ین بوسیله فاکس به فدراسیون قایقرانی قب  از زمان مسابق

 از عدم اجرا ماده فوق به عهده تیم میهمان می باشد و نهایتا در کمیته انضباطی مطرح خواهد شد 

 و احترام به قوانین و یداب و رسوم محلی  ی: رعایت ا ول اخالق3-50

ساعت  72قایقرانی در  ورت انصراف از عزیمت به استان مح  مسابقه حداق   : یگاه نمودن فدراسیون4-50

 از یغاز مسابقه 

 : تماشاچیان 51ماده 
هر باشگاه می بایست شرایط امنیت تیم مهمان را عهده دار باشد و تماشاچیان  به تشویق تیم مورد عالقه خود 

بر اساس گزارش ناظر  مسابقهخالل در امر بیردازند و در  ورت استفاده از هر گونه کالم نادرست و ا

مسابقه موضوع در کمیته انضباطی مطرح و طبق قانون و مقررات جاری این کمیته تصمیمات الزم گرفته 

 بود   تیم میزبان خواهد بر عهده مسئولیت ؛  هر گونه اتفاق ناگوار در مح  مسابقه در ورت بروزخواهد شد  

  ورزشکارتعهدات باشگاه نسبت به 

را در ابتدای هر سال به نسبت ک   ورزشکارانتعهد مالی خود نسبت به  است ، باشگاه موظف: 52ماده 

 ررداخت نماید   ورزشکارقرارداد تقسیم و در وجه 

 و باشگاه در متن قرارداد قید شده باشد معتبر است  ورزشکارانهر مبلفی که با توافق :53ماده 

تیم خود را در برابر فوت، سوانح،  دمات و نقص عضو و هر گونه  ورزشکارباشگاه موظف است :54 ادهم

نگام مسافرت های داخ  و یا خارا از کشور از طریق فدراسیون هبیماری ناشی از مسابقات یا تمرینات یا 

 رزشکی بیمه نموده و یک نسخه از ین را بهمراه قرارداد به این فدراسیون ارسال نماید 
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 بود   اهی در این خصوص مستقیماً بعهده باشگاه طرف قرارداد خواهدکوتومسئولیت قصور :تبصره

ییین نامه مسابقات اقدام  باشگاه موظف است نسبت به یگاه نمودن اعضاء تیم به مفاد مندرا در:55 ماده

 نماید 

 در  ورتی که باشگاه طبق مفاد قرارداد یئین نامه داخلی باشگاه مصوب فدراسیون قایقرانی عم تبصره : 

برای احقاق حق خود  ابتدا درکمیته انضباطی و درمرحله بعد از طریق مراجع قضایی  ننماید ورزشکار می تواند

 اقدام نماید 

تیم خود را  ورزشکارانباشگاه موظف است وسای  ورزشی مورد نیاز جهت تمرینات و مسابقات :56ماده 

 )طبق استاندارد(فراهم نماید 

 

 شگاه نسبت به با ورزشکارتعهدات 

در کلیه جلسات تمرین و مسابقه و مسافرتهای ورزشی که از طرف  هستندموظف  ورزشکاران:57ماده 

 د  نو دستورات مسئولین و مربیان را اجرا نمایشرکت باشگاه برنامه ریزی شده 

 ی به هر دلی  ممنوعیت عقد قرارداد داشته باشد و قرارداد امضاء نماید،ورزشکاردر  ورتیکه :58 ماده

 موظف است در برابر در خواست باشگاه کلیه وجوه اخذ شده را باز ررداخت نماید  

قب  از اتمام مدت قرارداد حق ندارد با باشگاه دیگری موافقت نامه و یا قرارداد جدید  ورزشکار:59ماده 

باطی مطرح و و در ورت مشاهده تخلف ؛ مساله در کمیته انض امضاء نماید مگر با اجازه و توافق باشگاه خود

 قاب  رسیدگی خواهد گردید 

نمی تواند در طول مدت قرارداد بدون اجازه باشگاه خود در تمرینات باشگاههای دیگر  ورزشکار:60ماده 

 شرکت نماید  

طبق مفاد قرارداد ییین نامه داخلی باشگاه مصوب فدراسیون قایقرانی عم   ورزشکاردر  ورتیکه :61 ماده

وهله اول درکمیته انضباطی و در مرحله  ، ورزشکار خاطی را درواند برای احقاق حق خود ننماید، باشگاه می ت

  نماید از طریق مراجع قضایی اقدام بعد  

 مه باشگاه میباشد ذکلیه مالیاتهای احتمالی قرارداد بعهده و بر:62 ماده

که لیست اسامی ینان  شکارانورزا بیماری غیر قاب  عالا هر یک از در  ورت فوت، نقص عضو و ی: 63  ادهم

توسط فدراسیون قایقرانی همه ساله اعالم می گردد به تائید فدراسیون رزشکی یا هیات های رزشکی استانها، 

تیم، تامین  ورزشکارانمورد سایر  هم تراز اقدام نماید  در ورزشکارباشگاه می تواند نسبت به عقد قرارداد با 

به شرط معرفی تا قب  از شروع مسابقات و یا رایان دور  ت فنی هر رشتهمندرا در مقررات تیم تا سقف نفرا

 رفت بالمانع می باشد  
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 : ششمفصل 

 زجااوایااااا

جمهوری اسالمی ایران به منظور ارا نهادن به تالش باشگاههای شرکت کننده  فدراسیون قایقرانی: 64ماده 

ول تا سوم را در مسابقات لیگ کشور کسب نمایند و کمک به امر ررورش نخبگان به باشگاههای که مقام ا

تیم مدال و حکم قهرمانی اهداء خواهد نمود  به  ورزشکارانعالوه بر اهداء جام قهرمانی به باشگاه به کلیه 

 استانهای  احب مقام در مسابقات لیگ لوح تقدیر اهداء خواهد شد   نیا قایقراهروسای هیات

 گاههای فعال و هیاتهای مربوطه مربی برتر لیگ را انتخاب و معرفیفدراسیون با همکاری باش:65 ماده

می نماید تا از او تقدیر بعم  یید و تیمی که در رایان لیگ از نظر اخالقی بیشترین امتیاز را کسب نماید کا   

 اخالق و تقدیر نامه اهداء خواهد شد  

دورینگ گرفته خواهد شد و خودداری از  تست وزارت ورزش و جوانانوابط ضاز ورزشکاران برابر :66ماده 

ارائه نمونه برای یزمایخ توسط ورزشکار دورینگ محسوب شده و مجازاتهای مربوط به ین طبق مقررات 

 اعمال خواهد شد   وزارت ورزش و جوانان 

 باشگاههای حائز رتبه های اول تا سوم مجوز حضور در مسابقات قهرمانی جهان ، قهرمانی یسیا ،:67ماده 

قهرمانی باشگاههای جهان و مسابقات قهرمانی باشگاههای یسیا را دریافت میکنند  همچنین باشگاههای حائز 

 رتبه های چهارم تا ششم میتوانند جهت حضور در دیگر مسابقات بین المللی درخواست نمایند 

 تفسیر و تغییرات آیین نامه : 68ماده 

 می باشد  دراگون بوت سه فدراسیون قایقرانی و کمیتههیات رئیمرجع تفسیر این یئین نامه  :تبصره

چنانچه تفییراتی در فصول و مواد و بندها و تبصره های این یئین نامه احساس و ضروری باشد ،  تبصره:

نسبت به ین اقدام  ریشنهاد تا رس از بررسی دراگون بوتو کمیته  تشکیالت لیگ به هیات رئیسه فدراسیون

 شود 

 

  جرا می باشد   الزم اال تنظیم گردیده و از تاریخ ابالغ ین تبصره 17و  ماده 68مشتم  بر  این یئین نامه

                                                                              


