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چارت سازمانی فدراسیون

مقدمه
با عنایت و توکل به خداوند قادر و متعال و در جهت گسترش و توسعه ورزش ،باالخص رشته ی
قایقرانی و سالمت جامعه و تقویت نظم و انضباط و روحیه پهلوانی و شکوفایی استعدادهای باالقوه ،اساسنامه
تاسیس باشگاه های قایقرانی تنظیم شده است .توسعه و گسترش رشته قایقرانی مستلزم بکارگیری علم و
تجربه در کلیه فعالیت های مرتبط با این رشته مفرح و جذاب ورزشی می باشد .در راستای تحقق این اهداف،
فدراسیون قایقرانی جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد از طریق باال بردن تعداد باشگاه های قایقرانی نسبت
به توسعه و پیشرفت پایدار رشته های قایقرانی پایه اقدام نماید.
امید است که انشااهلل بتواند پاسخ گوی بخش کوچک از نیازهای جامعه ورزش بوده و به سهم خود گامی
درجهت توسعه ورزش برداشته باشد.
"با عنایت به اینکه وفق ماده ( )1اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری،فدراسیون ورزشی به عنوان
باالترین مرجع ذیصالح در هر رشته ورزشی تعیین گردیده و دستورالعمل اختصاصی تاسیس باشگاه مربوطه
می بایست مطابق استانداردهای فنی که از سوی فدراسیون جهانی یا کنفدراسیون مربوطه تعیین گردیده
تدوین شود ،لذا کلیه مسئولیت های ناشی از مشخصات فنی مندرج در این دستورالعمل متوجه آن فدراسیون
خواهد بود".

ضرورت و اهمیت
باشگاه های ورزشی از جمله باشگاه های قایقرانی در حقیقت ،همچون کارگاهها و کارخانههای تولیدی برای
صنعت ورزش کشور به شمار می روند .تدوین یک نظام جامع برای باشگاه داری در رشته قایقرانی می تواند به
موارد ذیل کمک شایانی نماید:
 -1افزایش سهم بیشتر در گردش اقتصاد ملی کشور
 -2ایجاد زمینه اشتغال جهت فارغ التحصیالن ورزشی
 -3فراهم نمودن زیرساخت های حقوقی و قانونی جهت فعالیت های ورزشی قایقرانی
 -4ایجاد زیرساخت های ساختمانی و فیزیکی مورد نیاز رشته
 -5کمک به نظام اسپانسرگری
-6ایجاد زمینه ورود باشگاه های قایقرانی به بازار بورس
-7زمینه ها و بسترهای قانونی برای جذب؛ ایمنی و پایداری سرمایه های بخش خصوصی و به ویژه سرمایه
ایرانیان خارج از کشور در ورزش قایقرانی
-8تعیین حدود دخالت افراد حقیقی و حقوقی در حیطه ورزش قایقرانی
-9کمک به نظام بیمه و درمان و بازنشستگی دست اندرکاران رشته
-11افزایش تعداد ورزشکاران ،مربیان و ...

ماده  :0تعاریف و اصطالحات رشته قایقرانی و زیر مجموعه های آن
* رشته های قایقرانی
 قایقرانی رشته های مختلفی دارد که آبهای آرام ،کانوپولو ،آبهای خروشان و اساللوم ، ،رفتینگ،
بادبانی ،کایت بردینگ ،روئینگ ،دراگون بوت از جمله این رشته ها است که در حال حاضر زیر نظر
فدراسیون قایقرانی فعال می باشند.

 : 0-0رشته آبهای آرام
شامل رشته های کایاک و کانو یکنفره ،دونفره و چهارنفره می باشد ،قایق کایاک با پاروی دو کفه ،در حالی
که قایقران در حالت نشسته قرار دارد ،هدایت می شود .قایقرانان قایق های کانو نیز با پاروهای تک کفه و در وضعیت
زانو زده قایق های خود را به جلو سوق می دهند .پاروها تحت هیچ شرایتی بر روی قایق ها متصل نمی شوند.
– تجهیزات وشرایط اختصاصی و فنی
 کایاک (یکنفره ،دونفره ،چهارنفره) کانوکانادایی (یکنفره ،دونفره ،چهارنفره) قایق

 تورینگ (یکنفره ،دونفره) کیندربوت -ویتال

 پارو

 پاروی دو کفه مخصوص کایاک ،تورینگ ،کیندر بوت و ویتال -پاروی تک کفه مخصوص کانو کانادایی

 ارگومتر

 ارگومتر کایاک -ارگومتر کانوکانادایی

 سکوی ثابت

 -سکویی تعبیه شده روی آب برای آموزش و اصالح تکنیک

 پیست

-دریاچه ای با آب آرام

* جلیقه نجات * کاور قایق

* استند قایق ها

حداقل فضای مورد نیاز باشگاه:
دفتر ،رختکن ،فضای آموزش تئوری (حداقل  31متر)
ـ داشتن اسکله یا مکانی مناسب برای ورود قایق ها به آب

* اسکله

نمای کلی فضای ورزشی :

 0-2کانوپولو
رشته ورزشی کانوپولو یک بازی قایقرانی رقابتی با توپ بین دو تیمی است که هر تیم شامل  8نفر بازیکن برای
یک بازی است که فقط  5بازیکن حق بازی در دو نیمه بازی را دارد.بازیکنان کانوپولو در یک منطقه معین از آب در
یک محوطه  35در  23متر با دروازه های  1/5در  1متر که از سطح آب به میزان  2متر فاصله دارند بازی می شود
وتیم برنده بازی ؛ تیمی است که گلهای ییشتری را بزند .مدت زمان درهر نیمه بطور معمول دو وقت  11دقیقه خواهد
بود به غیر از بازی در وقت اضافه یا بهنگام پنالتی و البته میتواند از سوی داور مسابقه ؛ بدلیل وقت استراحت (
 ،(TIME OUTمتوقف گردد.
همچنین برای جذاب نمودن رشته کانوپولو یک بازیکن اجازه ندارد بیش از پنج ثانیه مالکیت توپ را داشته باشد
و پس از این مدت می بایست حتما توپ را پرتاب نماید.

– تجهیزات وشرایط اختصاصی و فنی
 قایق

ـ قایق استانداردکانوپولو (جنس پالستیکی  -کربن)

 پارو

ـ پاروی دو کفه مخصوص کانوپولو
-

مکانی سی و پنج در بیست و سه متر در آب که به آن زمین کانوپولو گفته می شود

 پیست

 -دو دروازه (شامل چارچوب بازی است که 1متر طول و  1.5متر عرض)

(زمین بازی)

 امتیاز خوب رشته کانوپولو برگزاری مسابقات در استخر-

خطوط فرضی ؛ طناب شناور ؛ نقطه پنالتی ؛ فضای حرکت داوران .خط کناری استخر

توپ با محیط  68.5تا 71سانتی متر و وزن 411تا 511گرم (بانوان سایز کوچک-اقایان سایز بزرگ)
کاله ایمنی  -جلیقه نجات  -کاور قایق
شماره بازیکن درکاله و جلیقه برای تشخیص مربی و داوران برای مسابقات
استند قایق – اسکله یا مکانی مناسب برای ورود قایق ها به آب
حداقل فضای مورد نیاز باشگاه کانوپولو:
دفتر،رختکن،فضای آموزش تئوری (حداقل  31متر)
ـ زمین کانوپولو :محیط  35در 23متری در آب(حریم ایمن ،در طول زمین  1.5متر و 6متر پشت دروازه ها)
ـ دروازه :دروازه با ابعاد  1/5در  1متری با ارتفاع  2از سطح آب

نمای کلی فضای ورزشی :

 3-0اساللوم -آبهای خروشان
این رشــته مبارزه ســنگین و قدرتمندانه ورزشــکاران با موانع طبیعی و پرخطر رودخانه و آموختن و بکارگیری
تکنیک های جالب و دیدنی برای این مبارزه می باشد.
قایقرانی آبهای خروشان مقدمه کسب مهارت برای اساللوم می باشد چرا که قایقرانی در آبهای خروشان عبور از
امواج و موانع طبیعی در رودخانه ها به صورت انتخاب مسیر آزاد و مستقیم است .اما در اساللوم باید با کسب مهارت
باال و اجرای تکنیک های پیشـرفته از بین دروازه هایی که در مسـیر رودخانه و یا پیسـت مسـابقات تعبیه شـده است
عبور کرد .تعداد دروازه های اســتاندارد  18-25دروازه میباشــد که از این تعداد 6-8 ،عدد از دروازه ها میبایســت
برخالف جریـان آب(دروازه قرمز) در نظر گرفتـه شـــود کـه ورزشـــکار برخالف جریان آب از بین آنها عبور کند.
مسـابقات اساللوم در مواد کایاک یکنفره ،کانو یکنفره و کانو دونفره برای مردان و زنان برگزار می شود .مسابقات
آبهای خروشـان نیزدر دو قسـمت رشـته کالسـیک و رشـته سـرعت برگزار می شود .این رقابتها نیز در ماده کایاک
یکنفره برای زنان و مردان و کانو یکنفره و کانو دونفره برای زنان و مردان برگزار می شود.

–تجهیزات وشرایط اختصاصی و فنی
 قایق
 پارو

 قایق کایاک اساللوم قایق کانو اساللوم (یکنفره ،دونفره) پاروی دو کفه اساللوم -پاروی تک کفه اساللوم

 پیست


 رودخانه ای با موج و موانع طبیعی و یا پیست مصنوعی با موانع مصنوعی(تایید پیست توسط کارشناس فدراسیون)

*جلیقه نجات * کاله ایمنی

* استند قایق ها

*اسکله *دروازه های مخصوص پیست اساللوم

حداقل فضای مورد نیاز باشگاه اساللوم-آبهای خروشان:
دفتر ،رختکن ،فضای آموزش تئوری (حداقل  31متر)
ـ داشتن اسکله یا مکانی مناسب برای ورود قایق ها به آب

نمای کلی فضای ورزشی:

 4-0اساللوم-آبهای آرام(اسپرینت)
این رشته یک دوئل بسیار جذاب و زیبا و پرطرفدار میباشد که به دلیل سادگی راه اندازی پیست آن و امکان
برگزاری در دریاچه های کوچک داخل شهر تماشاچیان و طرفداران خاص خود را دارد.
مسابقات اساللوم-اسپرینت در سطح جهانی و یوز المپیک برای رده های سنی پایه و در مواد کایاک یکنفره ،کانو
یکنفره برای دختران و پسران برگزار می گردد.
–تجهیزات وشرایط اختصاصی و فنی
 قایق
 پارو
 پیست
*جلیقه نجات

 قایق کایاک اساللوم و کایاک اسپرینت قایق کانو اساللوم و کانو اسپرینت پاروی دو کفه اساللوم و اسپرینت پاروی تک کفه اساللوم و اسپرینت دریاچه آب آرام (اندازه ها در نقشه ذکر شده) بویه های ثابت در آب* کاله ایمنی

* استند قایق ها

*اسکله

حداقل فضای مورد نیاز باشگاه اساللوم-آبهای آرام:
دفتر ،رختکن ،فضای آموزش تئوری (حداقل  31متر)
ـ داشتن اسکله یا مکانی مناسب برای ورود قایق ها به آب

نمای کلی فضای ورزشی:

 5-0بادبانی
قایق بادبانی قایقی است که با نیروی باد حرکت می کند و بادبان سطحی است که برای استفاده از نیروی
پیشرانش باد به کار می رود.
سه عامل اصلی در بادبانی موج  ،باد و قایق است .هوشیاری و درک درست از این سه عامل شرط مهم موفقیت
است .به طور کلی بیش از هزار نوع قایق بادبانی وجود دارد.

تجهیزات وشرایط اختصاصی و فنی
 قایق
(موجود درایران)

 -لیزر استاندارد

 -آپتیمیست

 -آر.اس.ایکس

 -لیزر رادیال

 -پیکو

421 -

 -لیزر 4/7

 -پیسر

ـ هابی 16

 پیست

 -دریا یا دریاچه های بادگیر  -مخصوص قایق

 هارنس

 -کمربندی برای باالنس کردن قایق در آب

*جلیقه نجات

* استند قایق ها

* کفش مخصوص قایق ها

*اسکله

* دستکش مخصوص قایق ها

حداقل فضای مورد نیاز باشگاه بادبانی:
دفتر،رختکن،فضای آموزش تئوری (حداقل  31متر)
ـ داشتن اسکله یا مکانی مناسب برای ورود قایق ها به آب

نمای کلی فضای ورزشی :

* لباس مخصوص قایق ها

 0-6روئینگ
رشته روئینگ شامل قایق های یکنفره ،دونفره ،چهارنفره و هشت نفره در دو بخش تک پارو و جفت پارو
می باشد .روئینگ قایقی است با نشیمنگاه متحرک و جهت حرکت برعکس ،بدین معنا که قایق روئینگ هنگام
پاروزنی به سمت عقب حرکت میکند .در بعضی ماده های تیمی روئینگ از شخصی کمک می گیرند که سکاندار
نامیده می شود و روبروی ورزشکاران می نشیند تا مسیر حرکت را کنترل کند.
_ تجهیزات وشرایط اختصاصی و فنی
 قایق
 پارو

 روئینگ جفت پارو (یکنفره ،دونفره ،چهارنفره) روئینگ تک پارو (دونفره ،چهارنفره ،هشت نفره) پاروی روئینگ جفت پارو -پاروی روئینگ تک پارو

 پیست

 دریاچه ای با آب آرام -با استاندارد طول  2111متر (حداقل  1111متر) و عمق  3.5متر

* جلیقه نجات *کفش مخصوص * استند قایق ها
حداقل فضای مورد نیاز باشگاه روئینگ:
دفتر،رختکن،آموزش (تا  31متر)
ـ داشتن اسکله یا مکانی مناسب برای ورود قایق ها به آب
نمای کلی فضای ورزشی:

*اسکله

 0-7رفتینگ
رفتینگ قایقسـواری و گشـت و گذار در مسـیر یک رودخانه خروشان است که به دلیل شدت امواج و کف روی
آب به آن قایقرانی روی آب های ســفید نیز می گویند .رشــته رفتینگ یک کار گروهی اســت بدین ترتیب که چند

نفر سوار بر قایقی می شوند ،گاهی پارو می زنند و گاهی اجازه می دهند جریان آب آنها را به جلو حرکت دهد.
تجهیزات وشرایط اختصاصی و فنی
 قایق

 -قایق بادی مخصوص رفتینگ

 پارو

 -پاروی مخصوص رفتینگ

 پیست

 -رودخانه خروشان

*جلیقه نجات *کاله ایمنی * استند قایق ها

*اسکله

حداقل استاندارد فضای باشگاه :
دفتر،رختکن،آموزش (تا  31متر)
ـ داشتن اسکله یا مکانی مناسب برای ورود قایق ها به آب

نمای کلی فضای ورزشی:

 0-1دراگون بوت
یکی از رشته های تیمی پارویی و تیمی ترین ورزش دنیاست.
گونه ای قایق پارویی درازپیکر و باریک است که با استفاده از پاروهای تک تیغه هدایت می شود .
مسابقات دراگون بوت در دو قایق  21نفره ( 21پارو زن و یک طبال و سکاندار )و  11نفره (11پارو زن و
یک طبال ویک سکاندار)برگزار می شود.در قایق های دراگون یک طبال (درامر) برای هماهنگی بین

پارو زنان و یک سکان دار برای هدایت قایق در مسیر استفاده می شود.
رشته دراگون بوت استخری نیز عالقمندان زیادی داردتجهیزات وشرایط اختصاصی و فنی
 قایق

 قایق استاندارد( 21پارو زن +سکاندار+طبال ) -قایق کوچک (11پاروزن+سکاندار+طبال )

 پارو

 -پاروی تک کفه مخصوص دراگون بوت

 پیست

1111-511-251 -متر

*جلیقه نجات * استند قایق ها

*اسکله

حداقل استاندارد فضای باشگاه دراگون بوت:
دفتر،رختکن،آموزش (تا  31متر)
ـ داشتن اسکله یا مکانی مناسب برای ورود قایق ها به آب

نمای کلی فضای ورزشی :

 0-9کایت بردینگ
ورزش کایت بردینگ یک ورزش سطح آبی است که ترکیبی از ویندسرف  ،موج سواری  ،پاراگالیدرو ژیمناستیک
در یک ورزش مهیج است .یک هارنس که توسط کایت بردردر پوشیده می شود  ،نیرو را از طریق یک الین قابل
کنترل به یک تخته که می تواند تخته موج سواری یا تخته مخصوص کایتبردینگ ) (Twintipاست منتقل می نماید.
هر محل فضـای کافی با عمق آب نیم متر و دارای بادهای رو به سـاحل یا به موازات ساحل که دارای سرعت 11
تا  35نات ( 19تا  65کیلومتر در ســاعت) بوده و محل مناســب جهت بلند کردن و خواباندن کایت را داشــته باشــد
برای کایت بردینگ مناســـب اســـت .غالبا کایت بردینگ در ســـواحل دریاها  ،اقیانوس ها  ،دریاچه ها و خلیج های
کوچک و در موارد معدود در رودخانه های بزرگ انجام می شود.
تجهیزات وشرایط اختصاصی و فنی پیست

 -ساحلی دور از هرگونه ساختمان بلند ،درخت ،تیر برق و..

*هارنس

*تخته اسکی

* چتر مخصوص

*جلیقه نجات

* قایق نجات

*کاله ایمنی

حداقل استاندارد فضای باشگاه:
دفتر ،رختکن ،آموزش (تا  31متر)
ـ داشتن اسکله یا مکانی مناسب برای ورود قایق ها به آب

نمای کلی فضای ورزشی :

ماده  :2شرایط اختصاصی تاسیس باشگاه قایقرانی
 2-1ارائه مدارک مالکیتی یا اجاره مکانی بعنوان دفتر باشگاه با تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز
 2-2ارائه مدارک احراز مالکیت یا اجاره یا تفاهم نامه حد اقل به مدت یک سال برای مکانی مشتمل بر رختکن،
حمام ،سرویس بهداشتی و محل تمرین(مکان آبی اشاره شده برای رشته های قایقرانی مورد نظر)
 2-3داشتن قایق های آموزشی با شرایط و استاندارد های الزم
 2-4اختصاص محل مناسب برای نگهداری قایق ها
 2-5ارائه مدارک مالکیت یا اجاره و تایید نماینده فدراسیون برای حداقل تجهیزات رشته ها که به تفکیک در
ذیل آمده است :
 oآبهای آرام
 5 فروند قایق یکنفره کایاک یا کانو یا تورینگ
 oکانوپولو
 6 فروند قایق کانوپولو
 oآب های خروشان و اساللوم
 2 فروند قایق یکنفره کایاک یا  2فروند قایق یکنفره کانو
 oبادبانی
 2 فروند قایق آپتیمیست
 oروئینگ
 3 فروند قایق یکنفره جفت پارو
 oدراگون بوت
 1 فروند قایق بیست و دو نفره یا  1فروند قایق دوازده نفره
 oکایت بردینگ
 5 عدد کایت برد آموزشی

ماده  :3شرایط ایمنی
تجهیز باشگاه با امکانات و وسایل ایمنی مشروح درزیر:
ـ جعبه کمک های اولیه
ـ کپسول آتش نشانی در دفتر باشگاه

ـحضور یک فروند قایق نجات(قایق موتوری) به همراه امدادگر برای رشته های آبهای آرام ،روئینگ ،بادبانی،
کایت بردینگ ،دراگون بوت و اساللوم-آبهای آرام که در دریاچه یا دریا و تیم امداد و نجات برای رشته های
اساللوم-آبهای خروشان و رفتینگ که در رودخانه و ناجی برای رشته کانوپولو که در استخر فعالیت دارند.
ـ استفاده از جلیقه نجات(الیف جاکت) توسط ورزشکاران
ـ نصب تابلوی مربوط به رعایت مسائل ایمنی
ماده  :4نیروی انسانی متخصص مورد نیاز :
ـ حضور یک مربی آقا و یک مربی خانم متخصص دارای مدرک مربیگری حداقل درجه  3اختصاصی هر رشته
تبصره -1هر باشگاه حد اقل باید در یک رشته فعال باشد .بدیهی است در صورت تامین شرایط یکی از رشته های
فوق الذکر ،در مجوز باشگاه ،رشته مربوط قید شده و باشگاه تنها مجوز فعالیت همان رشته خواهد داشت.
تبصره -2باشگاه در صورت داشتن شرایط مناسب و با رعایت شرایط فنی و ایمنی می تواند در بیش از یک رشته
فعالیت کند.
تبصره -3الزام به استفاده از قایق ها و تجهیزات مخصوص و متناسب با همان رشته

نمای دریاچه آزادی و اسکله اختصاصی قایقرانی دریاچه ازادی

این دستورالعمل در تاریخ  98/11/26توسط فدراسیون قایقرانی جمهوری اسالمی ایران تهیه گردیده و در تاریخ
 99/15/25به تصویب کمیسون اصلی ماده  5وزارت ورزش و جوانان رسیده است.

