
  اسالمی ایران ين قایقرانی جمهوراون ورزشکارسییکم

هر ورزشکار قهرمان ما که در عرصه یى از عرصه هاى ورزش حضور پیدا مى کند و چشمهایى را در     

ى است از احساسات ملى و هویت اسالمى اجمه ره سوى خود جلب مى کند، در واقع تسرتاسر دنیا ب

  (مقام معظم رهبري)تالش کنید، تالش باارزشى کرده ایدکشور و ملت ما؛ هرچه در این زمینه ها 

 

 امید به آینده و ورزشکاران قهرمان به عنوان طالیه داران هویت و ارزش هاي اخالقی و انسانی موجبات

را فراهم می آورند. لذا به منظور بهره گیري از تجربیات و مشارکت این قشر  باروري غرور ملی کشور

سیون ورزشکاران با اساسنامه یفرهیخته در تصمیم سازي فدراسیون قایقرانی جمهوري اسالمی ایران، کم

   ذیل تشکیل می گردد.

 

  و اهداف ماده یک: تعریف

طابق این آیین نامه مأموریت ارائه دیدگاه ها و کمیسیون ورزشکاران با اهداف و وظایف ذیل تشکیل و م)1

  .بیان نظرات ورزشکاران در فدراسیون قایقرانی را بر عهده دارد

  ماده دو: وظایف

و ارائه نظرات کارشناسی قهرمانان و ملی پوشان در کمیته هاي فنی و هیات رئیسه  بررسی )٢

  .(بدون حق راي)فدراسیون

  فعالیت هاي علمی، آموزش و پژوهشی فدراسیون. ترغیب ورزشکاران براي شرکت در) 3

 پیشنهاد راهکارهاي مناسب و قابل اجرا به فدراسیون در خصوص مسائل و حقوق مرتبط با ورزشکاران. )4

  در داخل و خارج از میدان مسابقه.ورزشکاران  ید به منظور محافظت و حمایت ازایده هاي جد ارائه )5

  ارائه خدمات مناسب به ورزشکاران در اردوها و رقابت هاي ورزشی. ) بیان نظرات حمایتی به منظور6

 ) انتخاب و معرفی مسئول کمیسیون به منظور شرکت در جلسات تصمیم گیري فوق الذکر. 7

  ء و انتخاباتاعضا ماده سه:

  نفر می باشند. 7کمیسیون اعضاي ) 8



  در کمیسیون الزامی است. از جنس دیگر نفر سهحضور حداقل  )9

در که حداقل یک نفر از جنس دیگر باشد،  نفر از ورزشکاران رشته هاي المپیکی چهار) حضور حداقل 10

  الزامی است. کمیسیون

تبصره یک: رشته هاي المپیکی شامل آب هاي آرام، اساللوم، روئینگ و بادبانی و رشته هاي غیر المپیکی 

  باشد.شامل کانوپولو، دراگون بوت، رفتینگ و کایت بردینگ می 

  ) انتخابات براي یک دوره دو ساله انجام می شود.11

  نفر راي دهد. 7) هر نفر می تواند به حداقل یک و حداکثر 12

  الزم است. سال تمام 18) داشتن حداقل 13

  الزامی است. ) داشتن تابعیت ایرانی14

کلیه مدال شامل: یا راي دهنده  اشرکت در انتخابات به عنوان کاندیدورزشکاران واجد شرایط ) دوتبصره 

از  در ره جوانان، امید و بزرگساالن ، کلیه مدال آوران مسابقات قهرمانی آسیاو جهانیآوران بازیهاي آسیایی 

دو دوره کلیه شرکت کنندگان در  و سال محسوب می شود) 5قبل از انتخابات(سال انتخابات جز  سال 5

  .می باشندنومیت دوپینگ و کمیته انضباطی فدراسیون محرکه در دوران   قبل بازي هاي آسیایی

  ماده چهار: جلسات

  نفر از اعضاء رسمیت دارد. 5هر دو ماه یکبار جلسات برگزار و با شرکت حداقل  )15

تبصره سه) در صورت نیاز با درخواست کمیسیون و تایید ریاست فدراسیون جلسات فوق العاده برگزار 

  خواهد شد.

  جلسات با حضور دبیر فدراسیون یا نماینده هیات رئیسه بدون حق راي برگزار می گردد.تبصره چهار) 

  .انتخاب می نمایندیک سال اعضا در اولین جلسه رئیس کمیسیون را براي مدت ) 16

  صورتجلسه شده و توسط رئیس کمیسیون پیگیري می گردد.) مصوبات 17



افراد صاحب نظر در امور ورزش به عنوان میهمان  ومسئولین  ) کمیسیون می تواند بر حسب ضرورت از18

   و بدون حق راي دعوت به عمل آورد.

  ) در صورت بروز اختالف، مرجع داوري هیات رئیسه فدراسیون خواهد بود.19

توسط هیات رئیسه بررسی و تصمیم گیري  اصالح اساسنامههر گونه پیشنهاد جهت انحالل و یا ) 20

   خواهد شد. 

رئیسه به تصویب هئیت  1/2/1400تنظیم و در مورخ تبصره  4و  بند  20ماده و  4این آیین نامه در 

 .فدراسیون رسید


