سال 9314

" اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی "

ورزشکاران قهرمان نماد شخصیت و هویت ملی و اسالمی
مردم ایران هستند ،لذا هر اقدامی در جهت گسترش
ورزش قهرمانی بسیار با ارزش است.
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((مقام معظم رهبری

مقدمه
آييننامه ليگ بولينگ و بيليارد قهرماني باشگاههاي كشور با استفاده از تجربيـات و
نظرات مسئوالن و دستاندركاران مسابقات ،مديران ،سرپرستان و مربيان تيمهاي شركت-
كننده در مسابقات مختلف قهرماني در گذشته و همچنين كارشناسان خبره در اين امر
تهيه گرديده كه مطمئناً اجراي اين آييننامه هر چند ممكن است نواقصي داشته باشد.
موجب آرامش خاطر مديران و مسئوالن باشگاهها ،تيمها و همچنين مديران و دست-
اندركاران اجرايي برگزاري مسابقـات خواهد بود چرا كه توجه همهجانبه تمامي مجموعه-
هاي ذيـربط به آييننامه ضمـن ارائـه راهكارهاي مناسب نظم و قانونمندي خوشايندي در
مسير برگزاري ليگي مطلوب و پويا ايجاد خواهد كرد.

فدراسیون بولینگ و بیلیارد ج.ا.ا
سازمان لیگ
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))

اهداف
 -1ايجاد زمينه مناسب جهت شناسايي و كشف افراد مستعد و به وجودآوردن رقابت سالم بين بازيكنان و مربيان و ارزيابي
آنان جهت عضويت و احراز پست مربيگري تيمهاي منتخب استانهاي سراسر كشور و تيم هاي ملي
 -2ايجاد زمينه مناسب جهت شناسايي و كشف افراد مستعد جهت دعوت به اردوي تيم ملي
 -3ايجاد زمينه مناسب جهت سرمايهگذاري بخش خصوصي براي توانبخشيدن به ورزش بيليارد و هدايـت سرمايهگذاري
استان ها با توجه به قابليتهاي موجود
 -4تعميم وگسترش ورزش بيليارد و شناساندن روشهاي مسابقاتي آن در بين مجامع ورزشي و عموم مردم.
 -5استمرار آمادگي هاي ،جسماني رواني و فني افراد تحت تعليم در سطح ايدهآل در طول سال و جلوگيري از افت توان
آنان به منظور پيشيگرفتن از بهترينهاي بيليارد جهان.
 -6ارتقاي سطح مربيان ،داوران و هنرآموزان و كسب تجربه بيشتر از مسابقات.
 -7باال بردن قابليتهاي اجرايي كادر برگزاري مسابقات در هيئتهاي بيليارد و استانها.
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فصل اول
برگـزاری
و
نظـارت
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 كميتههاي برگزاري
 وظايف كميتههاي برگزاري ليگ
 وظايف باشگاهها
ماده  )9کمیته برگزاری سازمان لیگ
ليگ باشگاههاي بيليارد كشور تحت سرپرستي سازمان ليگ و زير نظر فدراسيون بولينگ و بيلياردكشور برگزار ميگردد.
 )1-1كميته برگزاري سازمان ليگ مركب از  11نفر به شرح ذيل ميباشند:
 )1رئيس سازمان ليگ
 )2دبير سازمان ليگ
 )3رئيس كميته حقوقي سازمان ليگ
 )4رئيس كميته مسابقات سازمان ليگ
 )5رئيس كميته فني سازمان ليگ
 )6رئيس كميته داوران سازمان ليگ
 )7رئيس كميته روابط عمومي سازمان ليگ
 )8رئيس كميته انضباطي سازمان ليگ
 )9رئيس امور مالي فدراسيون
 )11رئيس كميته پزشكي سازمان ليگ
 )11رئيس كميته فرهنگي سازمان ليگ
تبصره  )9كليه نمايندگان كميته هاي تخصصي سازمان ليگ در طول مدت عضويت خود از نظر سازماني تابع سازمان ليگ بوده و از
نظر فني با كميته تخصصي مربوطه فدراسيون در ارتباط ميباشند.

 )1-2احكام رئيس و دبير سازمان ليگ توسط رئيس فدراسيون صادر و ابالغ ميگردد.
 )1-3احكام ساير اعضاي كميته هاي برگزاري سازمان ليگ توسط رئيس سازمان ليگ صادر ميشود.

ماده  )2وظایف رئیس سازمان لیگ
 )2-1برنامهريزي و سازماندهي و نظارت بر حسن اجراي ليگ در تمامي مراحل و در طول فصل
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 )2-2تهيه گزارش جامع و كامل وكتبي از نحوه برگزاري مسابقات و ارائه آن به رئيس فدراسيون
 )2-3رسيدگي به شكايات و اعتراضات با هماهنگي نماينده كميته قضايي سازمان ليگ

ماده  -3وظایف دبیر سازمان لیگ
 )3-1تهيه گزارش جامع از نحوه برگزاري مسابقات و ارائه به مسئول سازمان ليگ
 )3-2نظارت بر عملكرد عوامل اجرايي و اتخاذ تصميم در مواقع لزوم باهماهنگي مسئول سازمان ليگ طبق دستورالعمل
هاي مصوب
 )3-3تهيه و تنظيم صورت جلسه جلسات سازمان ليگ
 )3-4تهيه و تنظيم آمار و اطالعات هر دوره از مسابقات ليگ و ارائه آن به رئيس سازمان ليگ
 )3-5نظارت و كنترل نهايي سالن مسابقات طبق استانداردهاي موجود
تبصره  )2سالن هاي مسابقه بايد داراي جايگاه تماشاگر باشد و از لحاظ بهداشتي و رفاهي و امنيتي استاندارد باشد.

 )3-6تأمين امكانات و تجهيزات مسابقاتي
 )3-7برقراري نظم و امنيت در سالن مسابقات
 )3-8جلوگيري از ورود و دخالت افراد غيرمسئول در امر برگزاري
 )3-9اطالعرساني دقيق و به موقع به باشگاهها و ارسال بخشنامهها
 )3-11اسكان داوران و تامين تغذيه و پذيرايي از نمايندگان كميتههاي اجرايي و داوران در محل مناسب
تبصره )3پيگيري اسكان نمايندگان و اعضاي كميته هاي اجرايي و برگزاري و داوران بايد جدا از محل اسكان ورزشكاران باشد.
تبصره  )4اگر به علت بروز عوامل طبيعي يا حوادث غير مترقبه امكان برگزاري مسابقات در موعد مقرر نباشد دبير سازمان ليگ
موظف است با هما هنگي رئيس سازمان ليگ نسبت به تعليق مسابقات و اعالم زمان و مكان بعدي اقدام نمايد.

ماده  -4وظایف رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ
 )4-1تهيه لوازم و امكانات الزم جهت برگزاري مطلوب
 )4-2دريافت مدارک ثبتنام تيمها و بازيكنان و صدور  IDكارت ليگ
 )4-3ارائه و دريافت برگهاي ارنج از سرپرستان تيمها
 )4-4ارائه گزارش و نتايج مسابقات به دبير سازمان ليگ جهت اطالع رساني مطلوب
 )4-5نظارت بر عملكرد و عوامل اجرايي مسابقات (انتظامات -خدمات)
 )4-6ايجاد بايگاني و نگهداري كليه اسناد و مدارک مربوط به هر دوره از ليگ
 )4-7شركت در جلسات سازمان ليگ
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ماده  -5وظایف رئیس کمیته فنی سازمان لیگ
 )5-1حضور در كليه مسابقات ليگ و همكاري با دبير سازمان ليگ درخصوص انتخاب بهترينهاي هفته
 )5-2نظارت بر كيفيت فني مسابقات و گزارش به رئيس سازمان ليگ
 )5-3حضور در جلسات قضايي سازمان ليگ به عنوان عضو
 )5-4شركت در جلسات سازمان ليگ
 )5-5بررسي و اعالم نظر بر نحوهء برگزاري قبل از شروع

ماده  -6وظایف رئیس کمیته داوران سازمان لیگ
 )6-1تهيه اسامي داوران هر مسابقه با هماهنگي دبير سازمان ليگ
 )6-2برگزاري جلسه هماهنگي داوران قبل از هر دوره از مسابقات و آموزش -آخرين قوانين و اطالعات داوري براي داوران
مسابقات
 )6-3ارنجكردن داوران براي هر مسابقه و نظارت بر عملكرد و ارزشيابي فني داوران
 )6-4معرفي داوران واجد شرايط به دبير سازمان ليگ
 )6-5حضور در كميته قضايي مسابقات ليگ به عنوان عضو
 )6-6هماهنگي با داوران دعوت شده و حصول اطمينان از حضور داوران و اطالعرساني در خصوص خوابگاه و محل
برگزاري مسابقات
 )6-7معرفي داور نمونه هر هفته به مدير اجرايي ليگ مربوطه
 )6-8شركت در جلسات سازمان ليگ

ماده  -7وظایف رئیس کمیته روابط عمومی سازمان لیگ
 )7-1تهيه و تنظيم گزارش كامل و جامع و ارائه آن به رسانهها
 )7-2انعكاس اخبار ليگ قبل و بعداز برگزاري هر هفته ليگ
 )7-3دعوت از خبرگزاريها و رسانهها جهت تهيه خبر از برگزاري مسابقات ليگ
 )7-4تهيه عكس كليه تيمهاي شركتكننده در ليگ و تصاوير رويدادهاي ليگ
 )7-5شركت در كليه جلسات سازمان ليگ
 )7-6مستند سازي كامل يک دوره از ليگ
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ماده  -8وظایف رئیس کمیته انضباطی سازمان لیگ
 )8-1رسيدگي به شكايات و اعتراضات انضباطي و صدور احكام بر اساس آيين نامه مصوب با هماهنگي رئيس سازمان ليگ و
رسيدگي به كليه موارد انضباطي تيمها
 )8-2نظارت بر عملكرد شركتكنندگان در مسابقات اعم از ورزشكاران ،مربي ،سرپرست و غيره ...
 )8-3تهيه و تنظيم گزارش نتايج حاصله در موارد انضباطي و ارائه آن به رئيس سازمان ليگ
 )8-4شركت در كليه جلسات سازمان ليگ در صورت نياز و دعوت سازمان ليگ
 )5-8تدوين و تكميل آيين نامه انظباطي سازمان ليگ

ماده  -1وظایف رئیس امور مالی سازمان لیگ
 )9-1نماينده امورمالي موظف است كه همكاري همه جانبه با نمايندگان مالي باشگاهها و تيمهاي شركتكننده داشته باشد.
 )9-2نماينده امور مالي ميبايست تمامي موارد پيش بيني شده در بخش درآمدها و مخارج را تحت نظارت گرفته و اشراف
كامل بر امور مالي مسابقات و قراردادها و ساير موارد را داشته باشد .
 )9-3تمامي دريافتهاي حاصل از موارد پيشبيني شده و دريافتهاي مربوط به اعتراضات و ساير موارد مالي را در حساب
درآمدهاي فدراسيون زير نظر گرفته و محاسبه نموده و تراز مالي پايان فصل را تهيه و تنظيم نمايد.
 ) 9-4چنانچه تراز مالي هر دوره ليگ مثبت بود با نظر هئيت رئيسه به كميته هاي زير مجموعه و يا باشگاه هاي برتر
مبلغي به عنوان پاداش اختصاص يابد .
 )9-5شركت در جلسات سازمان ليگ

ماده  -91وظایف رئیس کمیته پزشکی سازمان لیگ
 )11-1حضور در كليه مسابقات ليگ
 )11-2هماهنگي با فدراسيون پزشكي در خصوص اعزام پزشكان مورد نياز و آمبوالنس
 )11-3بررسي مدارک پزشكي و فعاليتهاي تيمهاي شركت كننده در ليگ كشور
 ) 11-4اعالم اسامي نفراتي كه به علت مصدوميت و يا علل ديگر نبايد در آرنج تيم خود قرار گيرند به دبير و رئيس سازمان
ليگ.
 )11-5هماهنگي الزم با سازمان مبارزه با دوپينگ در خصوص تست دوپينگ از ورزشكاران
 )11-6أخذ آخرين آييننامه و قوانين دوپينگ از مراجع ذيربط و ارائه به سازمان ليگ جهت انعكاس به تيمهاي شركت-
كننده در ليگ
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 )11-7حضور در جلسات سازمان ليگ در صورت نياز و دعوت سازمان ليگ

ماده  -99وظایف باشگاهها
 )11-1حضـور سرپرست و مربي در تـمام مسابقات الـزامي بوده و بدون سرپرست يا نماينده ويكه به صورت كتـبي مي-
بايست معرفيشده باشد از شركت تيم در مسابقات جلوگيري بعمل خواهدآمد و برگ ارنج مسابقه الزاماً ميبايست توسط
سرپرست يا نماينده قانوني وي تأييد و ارائه گردد.
 ) 11-2مربي هر تيم بايد داراي مدارک رسمي و مورد تأييد فدراسيون (حکم مربیگری حداقل درجه  )3بوده و در كالسهاي
هماهنگي ساليانه و همچنين كالسهاي هماهنگي و توجيهي سازمان ليگ شركت نموده باشد .
 )11-3تهيهكليه وسايل و تجهيزاتشخصي ورزشكاران برعهده باشگاههاي شركتكننده ميباشد
 )11-4باشگاهها با هماهنگي و أخذ مجوز فدراسيون مجاز به استفاده از آرمهاي تبليغاتي ميباشد.
 )11-5ورزشكاران هر تيم مجاز به استفاده از آرم باشگاههاي ديگر نميباشند.
 )11-6باشگاهها موظفند كليه هزينه هاي تيم خود را براي اعزام به مسابقات بپردازند هزينهها شامل :ايابوذهاب ،تغذيه،
اسكان و غيره  ...ميباشد.
 )11-7كليه اعضاي تيم اعم از بازيكن ،مربي ،سرپرست و ...موظفند كارت صادره از سوي سازمان ليگ را در طول برگزاري
مسابقات همراه داشته باشند در غير اينصورت عالوهبر جريمه نقدي ،صالحيت شركت بازيكن بايستي توسط دبير سازمان
ليگ تأييد گردد.
 )11-8كليه باشگاهها موظفند در صورت لزوم طبق اعالم فدراسيون بولينگ و بيليارد بازيكن مورد نياز تيم ملي را براي
شركت در اردوهاي تداركاتي و تورنمنتهاي بينالمللي و مسابقات آسيايي و جهانيو همچنينمسابقات قهرماني استان،
منطقهاي و قهرماني كشوردر اختيار فدراسيون قراردهند .
 )11-9اگر يک نفر از اعضاي تيمي به اردوي تيمملي دعوت يا جهت شركت در مسابقات بينالمللي رسمي ،آسيايي و
جهاني در اختيار تيم ملي باشند و فدراسيون اجازه حضور آنها را در مسابقات ندهد باشگاه ميبايست  11روز قبل از مسابقه
با ارائه در خواست كتبي نسبت به تعويق مسابقات خود اقدام نمايد.
تبصره  )5در خصوص زمان و مكان بازيهاي عقب افتاده باشگاهها تابع تصميمات سازمان ليگ ميباشد .
تبصره )6توافق ما بين باشگاهها در خصوص تغيير زمان و مكان مسابقات مجاز نميباشد.
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 )11-11باشگاه ها موظفند با توجه به شرح وظايف سرپرست ،سرمربي ،مربيان و كادر فني خود را به صورت مجزا معرفي
نمايند.
 )11-11اگر باشگاهي در نيمفصل اول از ادامه مسابقات انصراف دهد موظف است  %71قرارداد بازيكنان و كادر فني را
پرداخت نمايد.
 )11-12اگر در نيم فصل دوم از ادامه مسابقات انصراف دهد موظف است كل مبلغ قرارداد بازيكنان و كادر فني را پرداخت
نمايد.
 )11-13باشگاهها موظفند پس از شروع مسابقات تا پايان ليگ در كليه مسابقات خود شركت نمايند و چنانچه برابر برنامه
اعالم شده در يک هفته از ليگ بدون داليل قانوني و موجه به تشخيص كميته ليگ غيبت نمايند ضمن باخت تيمي در
ديدار هفته مذكور مشمول جريمه نقدي ميشوند.
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فصل دوم
قوانین و مقررات
برگزاری مسابقات
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 .1گروهبندي تيمهاي شركتكننده
 .2روش برگزاري
 .3ثبتنام باشگاهها
 .4تنظيم قرارداد
 .5مدارک الزم جهت ثبتنام تيمها
 .6مدارک الزم جهت ثبتنام بازيكنان -تعداد بازيكنان
 .7قرعهكشي
 .8تنظيم جدول مسابقات
 .9امتيازات
 .11صعود و سقوط و ورود تيمها به ليگ

ماده  )92گروهبندی تیمهای شرکتکننده در لیگ
 )12-1ليگ برتر ايت بال ( جام ).........
 )12-2ليگ دسته اول ايت بال ( جام )...............
)12-3ليگ برتر اسنوكر ( جام )...................
)12-4ليگ دسته يک اسنوكر (جام )............

ماده  )93روش برگزاری
 )13-1ليگ با توجه به تعداد تيمهاي متقاضي شركت در ليگ در دو بخش مجزا برگزار ميگردد.
 )13-2تعداد تيمهاي شركتكننده در مسابقات ليگ براي هر فصل توسط فدراسيون و سازمان ليگ تعيين و اعالم ميگردد.
 )13-3مسابقات ليگ در سال  1394با حضور حداقل  8تيم انجام خواهد شد.
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 )13-4بعداز ثبتنام،تيمهاي حاضر ديدارهاي خود را در يک گروه براساس جدول تعيين شده پساز قرعهكشي از طرف
سازمان ليگ به صورت دورهاي رفت و برگشت برگزار ميگردد .در پايان به تيمهاي اول تا چهارم جوايز و يادبود هاي ويژه
كاپ و لوح قهرماني و مدال اهدا ميگردد.

ماده  -94ثبتنام باشگاهها
 )14-1ثبتنام تيمها براساس برنامه تنظيمي از سوي سازمان ليگ انجام ميشود.
 )14-2چگونگي ثبتنام باشگاهها يا تيمهاي وابسته به هيئتها و مدارک الزم جهت ثبتنام در ابتداي هر سال توسط
سازمان ليگ به صورت بخشنامه به كليه هيئتهاي استانها و همچنين باشگاههاي حاضر در ليگ سال قبل اعالم
ميگردد.
تبصره ) 7ورزشكاران  ،مربيان  ،سرپرستان عالقه مند به حضور در ليگ مي بايست الزاماً از طريق يک ارگان يا شركت يا
سازمان يا باشگاه يا موسسه كه داراي شخصيت حقوقي مي باشد به سازمان ليگ معرفي گردد ،بديهي است از حضور تيم
ها با شخصيت حقيقي ممانعت به عمل خواهد آمد.
)14-3با عنايت به تبصره شماره (  ) 8بر اين اساس هر گونه تيم هاي شركت كننده با شخصيت حقوقي باشگاه ناميده
مي شود.
 )14-4هيئتهاي بولينگ و بيليارد استانها موظفند بخشنامههاي صادره از سوي سازمان ليگ را در اسرع وقت به كليه
باشگاهها و هيئتهاي شهرستانهاي تابعه خود ابالغ نمايند.
 )14-5باشگاهها و هيئتهاي بولينگ و بيليارد ميتوانند بخشنامهها و آييننامه ليگ را از طريق سايت فدراسيون به آدرس
www. Ibcs.irدريافت نمايند.
 )14-6چنانچه تيمي يا تيمهايي در پايان مهلت مقرر نسبت به ثبت نام اقدام ننمايند به منزله انصراف از ليگ تلقي شده و
سازمان ليگ نسبت ظوابط پيش بيني شده به جايگزيني اقدام خواهد نمود.

ماده  -95تنظیم قرارداد باشگاهها ،ورزشکاران و کادرفنی
 )15-1باشگاه ها موظفند فرم قرارداد تهيه شده از طرف سازمان ليگ كه مدت آن حداقل نيم فصل ميباشد را در پنج
نسخه (سازمان ليگ  ،هئيت استان  ،ورزشكار يا مربي يا سرپرست ،يک نسخه باشگاه و يک نسخه امور مالي
فدراسيون)تنظيم و ثبت نمايند.
 )15-2بازيكن و باشگاه ميتوانند هرچند بار كه بخواهند قرارداد خود را تمديد نمايد..
تبصره  ) 8كليه بازيكنان ليگ برتر مي بايست ضمن حضور دردفتر هئيت استان باشگاه ذيربط نسبت به امضاء قرارداد خود
اقدام نمايند.
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)15-3با عنايت به تاكيد سازمان ليگ مبني بر اجراي برنامه هاي اقتصادي عقد قرارداد به صورت افتخاري و يا رايگان بين
طرفين ممنوع مي باشد هر مبلغي كه با توافق باشگاه و بازيكن و يا مربي در متن قرارداد قيد شده باشد معتبر و ساير
توافقهاي جانبي فاقد اعتبار و غيرقابل رسيدگي ميباشد و در صورت مشاهده تخلف  %25از كل (قرارداد با مبلغ باالتر) به
عنوان جريمه از باشگاه و بازيكن به طور مساوي دريافت خواهد شد.
 ) 15-4قراردادي كه مخدوش بوده و يا كامل نشده باشد فاقد اعتبار بوده و سازمان ليگ از پذيرش و ثبت آن معذور مي-
باشد.
 )15-5در صورت وجود قرارداد قبلي كه مهلت آن منقضي نشده باشد صرفاً قرارداد مالي سال جديد مورد نياز ميباشد.
قرارداد مالي تنظيم شده بايد تكميل بوده و شماره قرارداد اصلي در آن نوشته شود(.متمم قرارداد)
 )15-6در صورت تمديد قرارداد جهت سال دوم و يا سالهاي بعد مبلغ قرارداد مالي سال اول به عنوان كف ميباشد و
مبلغ قراردادهاي بعدي نبايد از آن كمتر باشد مگر با توافق طرفين
 )15-7چنانچه ادامه هركدام از ليگها به سال بعد موكول شود تا پايان فصل قرارداد معتبر خواهد بود.
 )15-8بازيكني كه ثبـتنام شده و در ارنج قرار نگرفته قرارداد او قابل فسخ بوده و باشگاه ميتواند با دادن رضايتنامه و
توافقنامه طرفين نسبت به جايگزين بازيكن جديد اقدام نمايد.
 )15-9باشگاهها و تيمها در موقع تنظيم قرارداد با بازيكنان در صورت ابهام درخصوص وضع بازيكن از نظر قرارداد مي-
بايست از طريق سازمان ليگ استعالم و سپس اقدام به تنظيم قرارداد جديد نمايند.
 )15-11درطول مدت قرارداد با توافق باشگاه و بازيكن (طرفين قرارداد) اگر قرارداد فسخ گردد باشگاه موظف است ظرف
مدت  15روز مراتب را كتباً به سازمان ليگ اعالم نمايد.
 )15-11در صورت فسخ قراردا د يک طرفه از سوي باشگاه (قبل از شروع ليگ) باشگاه موظف است حداقل يک ماه قبل از
شروع فصل جديد ليگ مراتب را مكتوب به سازمان ليگ اعالم نمايد (سازمان ليگ موظف است مراتب را به اطالع
ورزشكاران برساند)
 )15-12در صورت فسخ قرارداد به صورت يکجانبه (در بين فصل بدون توافق) ورزشكار بايد حداكثر ظرف مدت  15روز
پس از اعالم رسمي اعتراض خود را با مدارک مستدل به صورت كتبي به سازمان ليگ ارائه نمايد (سازمان ليگ موظف است
پساز حداكثر  11روز از دريافت اعتراض به آن رسيدگي و نتيجه قطعي را به طرفين اعالم نمايد.
 )15-13در صورت فسخ قرارداد يک طرفه از سوي باشگاه (در بين فصل) اگر قبلاز اتمام نيمفصل اول (دور رفت) باشد
باشگاه موظف است  % 51مبلغ كل قرارداد را پس از كسر كسورات قانوني به بازيكن پرداخت نمايد .در صورتي كه در نيم-
فصل دوم و قبلاز پايان دور برگشت باشد باشگاه ميبايست كل مبلغ قرارداد را پس از كسر كسورات قانوني پرداخت نمايد.
 )15-14در صورت درخواست بازيكن جهت فسخ قرارداد قبلاز اتمام مدت قرارداد در صورت رضايت باشگاه جهت فسخ
قرارداد بازيكن ميبايست  %21آخرين مبلغ قرارداد را جهت دريافت رضايتنامه به باشگاه پرداخت نمايد.
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 )15-15كليه مالياتهاي احتمالي قرارداد برعهده باشگاه و بازيكنان ميباشد.
تبصره  ) 1در صورتيكه باشگاه در موعد مقرر زمان تعيين شده وضعيت بازيكن را مشخص نكند موظف است كليه مبلغ قرارداد سال
آخر بازيكن را پس از كسر كسورات قانوني به وي پرداخت نمايد و بازيكن در اين سال در اختيار باشگاه ميباشد.

ماده  -96مدارك الزم جهت ثبتنام تیمها
 )16-1معرفينامه تيم يا باشگاه به سازمان ليگ
 )16-2كپي حكم مربيگري رسمي فدراسيون براي سرمربي و مربي
 )16-3دو قطعه عكس  3×4از مسئوالن تيم
تبصره  )91مسئوالن تيم مي تواند شامل مديرعامل باشگاه ،سرپرست ،مدير ،سرمربي ،مربي ،پزشک و مسئول تداركات ميباشد.

 )16-4كپي شناسنامه مسئوالن تيم
 )16-5ثبتنام اوليه حداقل  3بازيكن
 )16-6واريز مبلغ وروديه و ارائه رونوشت و اصل فيش واريزي(هزينه ورودي پيش از شروع ليگ طي بخشنامه اي اعالم
خواهد شد.
 )96-7واريز مبلغ كمک به هيات استان مربوطه به منظور انجام امور اداري و ارائه رونوشت و اصل فيش واريزي (هزينه فوق پيش از
شروع مسابقات ليگ طي بخشنامه اي اعالم خواهد شد.

 )16-8مدارک جهت ثبت نام مي بايست كامل بوده و در دفتر انديكاتور سازمان ليگ ثبت گردد و رسيد دريافت شود.
بديهي است در صورت كامل بودن مدارک تاريخ ثبت در دفتر سازمان ليگ مالک خواهد بود.

ماده  -97تعداد بازیکنان و مدارك الزم جهت ثبتنام
الف) تعداد بازیکنان
 )17-1تعداد بازيكنان هر تيم 4نفر ميباشد.
 )17-2هر تيم در بخش ليگ مجاز است با يک بازيكن مليپوش و الزاماً يک بازيكن زير  18سال قرارداد امضا نمايد و بايد
نيمي از مسابقات هر فصل را بازي كنند .
 )17-3اسامي بازيكنان مليپوش در هر سال توسط فدراسيون اعالم ميگردد.
تبصره )99اسامي بازيكنان مليپوش جهت حضور در ليگ تا پيش از شروع ليگ از سوي فدراسيون اعالم خواهد شد.
) 17-4بازيكناني كه در سال اول قراردادشان با تيمي ملي پوش نبوده اند و به دليل حضور در ليک در سال دوم قراردادشان بازيكن ملي
پوش مي شوند در صورت حضور در همان باشگاه جزو سهميه حداكثر 1نفر بازيكن ملي پوش آن باشگاه محسوب نمي شوند.
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 )17-5ثبتنام بازيكنان تا  7روز قبل از شروع هر مسابقه طبق شرايط ثبتنام امكانپذير ميباشد (تيمهايشهرستاني ميبايست

زمان مذكور را درنظرگرفته و حداكثر  7روز قبل مدارک بهصورت پستي تحويل سازمان ليگ شده باشد) و مطابق آن سازمان ليگ دريافت مدارک
را به باشگاه اعالم كند .

 )17-6بازيكنان با رعايت ضوابط نقل و انتقاالت فصل مسابقات مجاز به شركت در يک تيم هستند.

ب) مدارك ثبت نام بازیکنان
 )17-8دو قطعه عكس  3×4جديد
 )17-9اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي
 )17-11اصل و كپي كارت بيمه ورزشي در سال جاري
 )17-11رضايتنامه كتبي از باشگاه سال قبل جهت اعضاي جديد
 )17-12مشخص نمودن وضعيت مشمولي بازيكنان به صورت مكتوب و با ارائه مستندات ( سازمان ليگ به مشمولين
غايب اجازه حضور در مسابقات ليگ را نخواهد داد)
تبصره  )92براي بازيكنان زير  18سال تكميل فرم رضايتنامه قانوني والدين الزامي ميباشد.
تبصره  )93تمامي بازيكنان ميبايست گواهي سالمت از پزشک داشته باشند( .حداكثر  31روز از زمان آن گذشته باشد).

تبصره )94سازمان ليگ از ثبتنام بازيكني كه فاقد هر يک از مدارک فوق باشد جلوگيري به عمل خواهد آورد.

 )17 -13ارائه معرفي نامه باشگاه مربوطه (مسئوليت صحت مدارک و اظهارات درجشده در فرمهاي مربوطه به عهده
سرپرست تيم و باشگاه است و سازمان ليگ در هر زمان كه به نقص مدارک ارائه شده پي ببرد با تخلف انجام شده با متخلف
برخورد نمايد).

ماده  -98قرعهکشی
 )18-1قرعهكشي تيم ها طبق برنامه تنظيمي قبل از شروع فصل جديد ليگ از سوي سازمان ليگ با حضور سر پرستان يا
نمايندگان باشگاهها صورت ميپذيرد.
 ) 18-2در صورت عدم حضور سرپرست يا نماينده يک يا چند تيم ،سازمان ليگ به نمايندگي از طرف سرپرست يا
نمايندگان قرعهكشي را انجام ميدهند.
تبصره )95باشگاههاي غايب حق هيچگونه اعتراض نسبت به نتيجه قرعه كشي را ندارند.
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 )18-3جهت ايجاد توازن در گروهها ميبايست در زمان قرعهكشي تيمهاي اول و دوم دور قبل ليگ به عنوان سرگروه با
قرعهكشي در دو گروه جداگانه قرار گيرند .در صورت عدم حضور تيمهاي اول و دوم به ترتيب تيمهاي بعدي جايگزين
ميشوند.
 )18-4به جهت ايجاد انگيزه براي حضور تيمهاي بيشتر از استانها در صورت حضور  2تيم از يک استان با قرعهكشي در
گروههاي مجزا قرار گيرند.

ماده  -91تنظیم جدول مسابقه
 )19-1جدول مسابقات پس از پايان قرعه كشي توسط سازمان ليگ تنظيم و به تيمها و باشگاههاي ذينفع به صورت
مكتوب ارسال ميگردد.
 )19-2هر گونه تغيير در جدول مسابقات با داليل مستدل توسط سازمان ليگ انجام ميگيرد.

ماده  -21امتیازات
 )21-1امتيازات تيمي مسابقات به شرح ذيل محاسبه ميگردد.
الف) هر برد تيمي باحريف يا بدون حريف  3امتياز
ب) هر باخت تيمي با حريف يا بدون حريف بدون امتياز
تبصره  )96برد و باخت انفرادي بازيكنان در جدول امتيازات فقط جهت تفاضل برد و باخت انفرادي ( فريم اوريج )
جهت ردهبندي تيم ها محاسبه خواهد شد.

ماده  -29رده بندی
 )21-1ردهبندي تيمها بر اساس امتيازات كسب شده انجام ميگردد.
 )21-2در صورت تساوي دو يا چند تيم ردهبندي به ترتيب زير انجام ميگردد.
الف) باالترين تفاضل برد و باخت انفرادي
ب) باالترين برد انفرادي
ج) باخت انفرادي كمتر

(پایینترین باخت انفرادی)

د) نتيجه ديدار دو تيم در رفت و برگشت و باالترين برد صورت گرفته
هـ) درصورت تساوي تمام موارد فوقالذكر ،در برگزاري مسابقه مجدد
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ماده  -22صعود و سقوط و ورود تیم ها به لیگ
نحوه صعود و سقوط تيم ها به ترتيب زير مي باشد.
در پايان هر فصل ليگ  2تيم برتر ليگ دسته يک به دسته برتر صعود كرده و تيم آخر از جدول ليگ برتر هم به ليگ
دسته يک سقوط مي كنند
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فصل سوم
نقــل
و
انتـقاالت
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ماده  -23هرگونه نقلوانتقال بازيكنان و مربيان در سطح باشگاههايكشور بايستي براساس عقد قرارداد و طبق مقررات
جاري صورت گيرد.

ماده 24
 )24-1باشگاه ها و بازيكنان موظفند فرم قرارداد تهيه شده از طرف سازمان ليگ كه حداقل مدت آن نيم فصل را تكميل و
بر اساس مواد مندرج در آن مبادله نمايند.

(بازیکن در مدت قرار داد مجاز به مذاکره با هیچ باشگاه دیگری نمیباشد)

 )24-2هر باشگاه ميتواند با بازيكنان آزاد بر اساس سقف نفرات اعالمشده در هر رده طبق آييننامه قرارداد منعقد و به
ثبت

برساند (تاریخ شروع و خاتمه نقل و انتقاالت لیگ هر سال توسط سازمان لیگ اعالم و شامل تمامی مفاد این آییننامه میباشد)

 )24-3بازيكنانيكه به خدمت مقدس سربازي اعزام مي شوند قرار داد آنها به قوت خود باقي و زمان خدمت آنان به مدت
قرارداد اضافه ميشود.
 )24-4در فصل نقلو انتقاالت نيمفصل با توافق في مابين باشگاهها بازيكن ميتواند نسبت به دريافت رضايتنامه و انتقال
موقت يا دائم به باشگاه ديگر اقدام نموده و نيم فصل دوم در باشگاه جديد بازي نمايد
 )24-5باشگاه هاي نظامي و انتظامي از بازيكنان كه به كسوت مقدس سربازي پذيرفته شدهاند فقط تا پايان مدت خدمت
مجاز به استفاده بهعنوان خدمت سربازي مي باشند و بعد از آن بازيكن درصورت داشتن قرارداد با باشگاه قبلي به آن باشگاه
عودت و درصورت نداشتن قرارداد و عدم تمايل به انعقاد قرارداد با باشگاه نظامي بازيكن آزاد محسوب شده و ميتواند
براساس قوانين بازيكن آزاد عمل نمايد .نفر مذكور از سقف تيم كسر و آن تيم ميتواند نسبت به جايگزيني وي اقدام نمايد
تبصره  )97باشگاههاي نظامي نيز پس از آزاد نمودن بازيكن يا بازيكنهاي مذكور در بند  4اين ماده ميتواند بازيكن جايگزين تا
تكميل سقف تيم خود طبق ضوابط مقرر ثبت نام بعمل آورد.
تبصره )98باشگاههاي نظامي فقط مجاز به بستن قرارداد (مالي و )...در مدت انجام خدمت مقدس سربازي بازيكن ميباشندو در
صورت تمايل به عقد قرار داد جديد اين امر ميبايست طبق آييننامه و بعد از تحويل تسويه حساب با واحد مربوطه توسط بازيكن
صورت پذيرد.

 )24-6كليه باشگاه هاي ورزشي موظفند از پذيرش و عقد قرارداد با مشموالن غايب و فراري و مشموالني كه به سن 18
سال تمام رسيدهاند و وضعيت نظام وظيفه خود را روشن نكرده اند خودداري نمايند.
تبصره  )91هيچ باشگاه نظامي و غير نظامي ( تيم هاي ورزشي ) حق استفاده از بازيكنان سرباز يا نظامي را نداشته مگر با دريافت
مجوز كتبي از تربيت بدني محل خدمت

ماده  -25هر یک از باشگاهها میتوانند به ترتیب زیر با در نظرگرفتن شرایط و مقررات و
دستورالعملهای فدراسیون با بازیکن قرار داد منعقد نمایند.
 )25-1استفاده از بازيكنان آزاد كه داراي شرايط ذيل ميباشند:
الف) بازيكني كه با هيچ باشگاهي تا كنون قرارداد منعقد نكرده باشد.
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ب) بازيكني كه مدت قراردادش با تيم قبلي منقضي شده و داراي رضايت نامه معتبر باشد .
ج) بازيكني كه خدمت مقدس سربازي را انجام داده و با هيچ باشگاهي قرارداد نداشته باشد .
د ) بازيكني كه قرارداد آنها توسط كميته قضايي و انضباطي فدراسيون ابطال شده باشد .
هـ) باشگاههايي كه از ليگ كنارهگيري نموده و يا منحل ميگردند و يا با حكم كميت ه انضباطي فدراسيون به مدت معلوم
محروم ميگردند ،بازيكنان آنها آزاد محسوب ميگردد .
 )25-2در طول نيمفصل مسابقات با توافق بازيكن و باشگاه (طرفین قرارداد) اگر قرارداد فسخ گردد بازيكن درآن فصل حق
بازي در تيم ديگري را نداشته و باشگاه نيز حق جذب بازيكن جايگزين را نخواهد داشت .
تبصره  )21درصورت عدم ارسال مدارک و گزارش فسخ قرارداد از نظر سازمان ليگ قرارداد قانوني بوده و دو طرف ملزم به رعايت
مفاد آن ميباشند.
تبصره  )29درصورت فسخ قرارداد به صورت يک جانبه طرف مقابل بايد حداكثر ظرف مدت  15روز اعتراض خود را با مدارک مستدل
بصورت كتبي به سازمان ليگ ارسال نمايد.

 )25-3در صورت محروميت بازيكن بيشاز نيمفصل از طرف سازمان ليگ فدراسيون يا وزارت ورزش و جوانان باشگاه يا
تيم مربوطه هيچگونه تعهدي نسبت به مفاد قرارداد ندارد و قرارداد فسخ و بازيكن موظف به پرداخت خسارت به باشگاه يا
تيم مربوطه ميباشد.
تبصره  )22خسارت وارده از طرف مرجع تصميم گيرنده مطابق با آيين نامه كميته انظباطي محروميت بازيكن تعيين ميگردد .
تبصره  )23اگر بازيكني به دليل عملكرد باشگاه يا مربي يا سرپرستان مربوطه محروم گردد باشگاه موظف به پرداخت حق و حقوق
بازيكن مذكور و اجراي قرارداد ميباشد.

 )25-4باشگاه و بازيكن ميتوانند هر چند بار كه بخواهند قرارداد خود را تمديد كنند
 )25-5انتقال بازيكن با توافق باشگاه و توافق بازيكن به طور موقت در طول مدت قرارداد فقط براي يکبار با شرايط زير
امكانپذير خواهد بود:
الف) بعد از پايان نيمفصل يا پايان فصل باشد
ب) تعداد حداكثر بازيكن باشگاه رعايت گردد
ج) اصل قرارداد قبلي بازيكن با باشگاه دارنده به قوت خود باقي است مدت انتقال موقت جزيي از مدت قرارداد اصلي است.
د) در هر دور (رفت و برگشت) يک باشگاه فقط ميتواند تقاضاي حداكثر  2نفر انتقال موقت بازيكن را داشته باشد.
هـ) يک بازيكن در يک فصل در صورت انتقال موقت حداكثر ميتواند براي دو باشگاه در سراسر كشور بازي نمايد.
و) انتقال موقت و صدور مجوز بازي تابع شرايط ثبت نام بازيكن ميباشد.
ز) حداقل مدت قرارداد موقت نيمفصل ميباشد.
تبصره  )24زمان نقل و انتقال نيم فصلو پايان فصل هرساله توسط سازمان ليگ اعالم ميگردد.
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تبصره  )25انتقال دائم بازيكن در طول قرارداد در پايان نيم فصل و يا پايان فصل مسابقات و با توافق طرفين و رعايت قوانين نقل و
انتقاالت صورت ميگيرد.

ماده  -26در صورتي كه سهام يک باشگاه واگذار شود در وضعيت قراردادهاي بازيكنان تغييري حاصل نخواهد شد.
ماده  -27هر گونه نقل و انتقال امتياز باشگاهها بايد زير نظر سازمان ليگ صورت پذيرد.
ماده  -28هر باشگاه ميتواند با توجه به قوانينكشوري و مقررات فدراسيونبينالمللي و فدراسيون بولينگ و بيليارد
حداكثر با يک نفر از اتباع خارجي بعنوان بازيكن قرارداد منعقد و درهر مسابقه استفاده نمايند.
تبصره  )26استفاده از اتباع خارجي به عنوان مربي بالمانع است.

ماده  -21نقل و انتقال بازيكنان و مربيان خارجي با باشگاههاي ديگر كشورها با توافق دو باشگاه و بازيكن صرفاٌ از طريق
فدراسيون دو كشور و براساس مقررات بينالمللي امكانپذير است در غير اين صورت قرارداد مذكور معتبر نيست.
ماده  -31باشگاه درجريان مسابقات درصورت مواجهشدن با موارد ذيل و با تأييد سازمان ليگ مجاز به جايگزينكردن
بازيكن جديد ميباشد.
 )31-1فوت بازيكن
 )31-2بيماري غير قابل عالج و يا صعب العالج ويا صدماتي كه بازيكن را براي هميشه از همراهي تيم باز ميدارد با تائيد
كميته پزشكي فدراسيون
ماده  -39هيچ بازيكني نمي تواند پيش از پايان قرارداد به عضويت باشگاه ديگري درآيد مگر از طريق مرحلي كه در آيين-
نامه ذكر شده است.

ماده  -32تعهدات باشگاه نسبت به بازیکن
 )32-1باشگاه موظف است كليه تعهدات خود مندرج در فرم قرارداد را نسبت به بازيكن عمل نمايد .
 )32-2باشگاه موظف است بازيكن را در برابر فوت ،سوانح ،صدمات ،نقص عضو و هرگونه بيماري ناشي از مسابقات يا
تمرينات يا به هنگام مسافرتهاي داخل و خارج ازكشور بيمه نموده و بيمهنامه ضميمه قرارداد شود (.محل برگزاري داراي
بيمه نامه مسئوليت مدني باشد )
 )32-3باشگاه موظف است نسبت به آگاهكردن بازيكن به مفاد مندرج در آييننامه داخلي باشگاه اقدام و آييننامههاي مسابقات
ليگ و انضباطي مصوب فدراسيون را به بازيكن ابالغ و با أخذ امضا و اثر انگشت سبابه ابالغ را به تأييد بازيكن برساند.
 )32-4بازيكن حق استفاده از 21روز مرخصي در زمان كه مسابقات انجام نميشود را با توافق باشگاه دارا ميباشد.
 ) 32-5باشگاه موظف است در صورت مصدوميت بازيكن ناشي از مسابقات ،تمرينات و مسافرتهاي مربوط به مسابقات
تمرينات تيم هاي ملي و باشگاه مربوطه وظايف مطرح در قرارداد را به انجام برساند و بالعكس در صورتيكه اين مصدوميت
خارج از مواد نكات ياد شده باشد بازيكن حق ادعاي مزاياي مربوطه را نخواهد داشت.
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 ) 32-6هرگاه بازيكن از مسابقه يا مسابقاتي به واسطه عملكرد خود محروم گردد باشگاه ميتواند مزاياي مدت محروميت را
پرداخت ننمايد و نيز مي تواند تنبيهات انضباطي الزم را طبق آييننامه داخلي باشگاه در نظر بگيرد.

ماده  -33تعهدات بازیکن نسبت به باشگاه
 )33-1بازيكن موظف اسـت كليه تعهدات خود مندرج در فرم قرارداد را نسبت به باشگاه عمل نمايد.
 )33-2بازيكن موظف است كليه شئونات اسالمي و مسائل اخالقي -ورزشي را رعايت نمايد و به مقررات و آييننامههاي
سازمان ليگ و باشگاه احترام بگذارد.
 )33-3بازيكن نمي تواند درطول زمـان قرارداد بدون اجازه باشگاه خود در تمرينات باشگاه ديگر شركت و يا در بازيهاي
رسمي يا غيررسمي باشگاه ها ديگر شركت كند مگر با رضايت باشگاه مربوطه و در صورت اقدام تخلف محسوب و قابل
پيگيري ميباشد.
 )33-4بازيكن موظف است در كليه جلسات تمرين ،مسابقه و مسافرتهاي ورزشي كه به طور عرف و منطق برنامهريزي
شده باشد حاضرشده و دستورات مسئوالن و مربيان را اجرا نمايد و درصورت استنكاف ،باشگاه ميتواند برابر مفاد آييننامه
داخلي باشگاه كه قبال تعيين و اعالم شده باشد تنبيهات انضباطي براي بازيكن اعمال نمايد.
 )33-5درصورتي كه بازيكن به هر دليل ممنوعيت عقد قرارداد داشته و قرارداد امضا نمايد موظف است برابر درخواست
باشگاه كليه وجود اخذ شده را باز پرداخت نمايد و اعالم باشگاه مشمول مقررات انضباطي فدراسيون خواهد گرديد.
 )33-6در صورتي كه باشگاه يا بازيكن براساس مفاد قرارداد و آييننامههاي مصوبه سازمان ليگ عمل ننمايد به درخواست
هريک از آنها سازمان ليگ با ارجاع پرونده به كميته قضايي سازمان ليگ و بر اساس مقررات و مستندات رأي صادر مي-
نمايد .رأي صادره در صورت درخواست تجديدنظر (حد اکثر  72ساعت بعد از ابالغ به طرفین) به هيئترئيسه سازمان ليگ ارجاع
و رأي نهايي براي طرفين الزماالجرا ميباشد درغير اين صورت سازمان ليگ ميتواند به در خواست شاكي تيم مربوطه را
براي مدت مشخصي به حالت تعليق در آورده و يا بازيكن طبق آييننامه انظباطي رفتار نمايد.
 )33-7در صورت عقد قراردادهاي همزمان از سوي بازيكن با چند باشگاه و عدم حل موضوع با توافـق ،سازمان ليگ راي
نهايي را اعالم و باشگاه و باز يكن ملزم به اجراي راي سازمان ليگ مي باشد در غير اين صورت كارت بازيكن از درجه اعتبار
ساقط و با بازيكن طبق مقررات برخورد خواهد شد.
ماده  -34موارد پيش بيني نشده احتمالي در سازمان ليگ مطرح و تصميم مقتضي اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته خواهد
شد (.تا پايان ليگ جاري)
 )34-1در صورتي كه مواردي پيش آيد كه در اين آييننامه پيشبيني نشده باشد و مرتبط با منافع ملي ،حفظ ارزشها و
تحكيم ليگ باشد ،سازمان ليگ مي تواند مراتب را كتباً به فدراسيون اعالم و تصميمات متخذه از سوي فدراسيون به مرحله
اجرا گذاشته شود (.تا پايان ليگ جاري)
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فصل چهارم
اعتــراضــات
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ماده  -35اعتراضات
تمام اعتراضات بايد به صورت كتبي و مستند در فرم به همراه هزينه رسيدگي به شكايات توسط سرپرست يا نماينده
تيم به دبير سازمان ليگ به شرح ذيل تسليم گردد.
الف) اعتراض نسبت به نتيجه هر مسابقه و عملكرد داوران طبق قوانين جاري بايستي حداكثر تا  21دقيقه پس از پايان آن
مسابقه بصورت كتبي تسليم گردد
ب) اعتراضات نسبت به صالحيت بازيكنان يا بازيكن يک تيم همچنين عملكرد كميته اجرايي بايستي حداكثر ظرف 72
ساعت از زمان اتمام مسابقه تسليم سازمان ليگ گردد.
پ) اعتراض نسبت به عملكرد كميته اجرايي هر مسابقه بايد حداكثر تا  31دقيقه قبل از انجام مسابقه به دبير سازمان ليگ
تسليم گردد.
ت) مقدار وجه اعتراضات در آغاز هرسال توسط سازمان ليگ تعيين و به تيمهاي شركتكننده ابالغ ميشود.
ث) در صورتي كه رأ ي صادره به نفع معترض باشد وجوه مربوطه مسترد ميگردد و در صورت باطلبودن اعتراض پس از
تنظيم صورتجلسه وجوه مربوطه به كمکهاي مردمي واريز خواهد شد.

ماده  - 36موارد انضباطی
 )36-1باشگاهها موظفند تا پايان هر دوره ليگ در كليه مسابقات خود شركت نمايند.
 )36-2چنانچه باشگاهي پساز ثبت نام يا در خالل مسابقات از شركت در ليگ خودداري نمايد يا محروم گردد برابر آيين
نامه انضباطي با باشگاه مربوطه رفتار خواهد شد.
 )36-3در صورتيكه باشگاهي در نيم فصل در  3مسابقه و در طول ليگ در  6مسابقه متوالي يا غيرمتوالي غيبت نمايد از
ادامه مسابقات محروم و امتيازات آن در جدول به شرح ذيل محاسبه خواهد شد.
الف) درصورتيكه در نيم فصل اول (دور رفت) در  3مسابقه حاضر نگردد كليه امتيازات مربوط به آن تيم از جدول حذف و
براي كليه تيم ها يكسان محاسبه خواهد شد.
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ب) در صورتيكه در نيم فصل دوم (دور برگشت) در  3مسابقه حاضر نگردد امتيازات دور رفت به قوت خود باقي و كليه
امتيازات دور برگشت از جدول حذف و براي كليه تيم ها يكسان محاسبه ميگردد.
ج) در صورتيكه در دور رفت و برگشت جمعا در  6مسابقه حاضر نگردد كليه امتيازات مربوط به آن تيم در ليگ از جدول
حذف و براي كليه تيم ها يكسان محاسبه خواهد شد.
تبصره  )27تيمهايي كه در نيم فصل دوم اصال حضور نيافتند و يا انصراف دادند شامل بند (ب) خواهد بود.
تبصره  )28در موارد فوق امتياز تيمي  3بر صفر براي كليه تيمها منظور و براي تيم خاطي تصميمات مقتضي طبق مقررات انظباطي
اعمال خواهد شد.

 ) 36-4هر بازيكن ،مربي ،سرپرست يا كادر تيم كه به دليل بي حرمتي اعمال غيرورزشي و غيراخالقي تـوسط داور يا كميته
اجرايي از سالن مسابقه اخراج گردد بر اساس صورتجلسه تنظيمي مسئول برگزاري و داور مسابقات به كميته انظباطي
معرفي تا برابر آيين نامه مذكور با مشاراليه برخورد الزم گردد (محروميت و جريمه نقدي)
 )36-5در صورتيكه عمل بازيكن مربي سرپرست و ساير كادر تيم بنابه گزارش واصله مستوجب جريمه سنگينتري باشد
موضوع به كميته انظباطي فدراسيون ارجاع وكميته حقوقي و انضباطي عالوه بر محروميت تعيين شده در آيين نامه كميته
انظباطي تصميماتي اتخاذ خواهد نمود.
 )36-6چنانچـه تيمــي بـه عنوان اعتراض سالن مسابقه را ترک نمايد يا از ادامه مسابقه خودداري نمايد عالوه بر باخت در
آن مسابقه با جريمه نقدي و انضباطي برابر با آيين نامه مواجه خواهند شد.
تبصره  )21در اينگونه موارد كليه بردهاي انفرادي تيم مذكور در آن مسابقه حذف مي گردد و كليه نفرات بازنده اعالم ميگردند.

 ) 36-7در صورت ارائه هرگونه مدرک جعلي از سوي تيم يا باشگاه در كليه مسابقات كه تخلف انجام شده است نتيجـه
تيمي  3بر صفر منظور خواهد شد .ضمناً با متخلف برابر آيين نامه انضباطي رفتار خواهد شد.
 )36-8در صورت بروز هرگونه اغتشاش و يا بي نظمي از طرف تماشاگران و طرفداران يک تيم مسايل فوق بعد از بررسي در
كميته حقوقي قضايي و انضباطي ،سازمان ليگ مجاز خواهد بود مسابقات آن باشگاه را در مكان ديگر يا بدون حضور
تماشاگر برگزار نمايد
تبصره  )31در صورت ضرر و زيان ناشي از حضور طرفداران يک تيم باشگاه مربوطه موظف است خسارت وارده را جبران نمايد.

 )36-9ساير موارد پيشبيني نشده و همچنين مسايل انضباطي به سازمان ليگ و كميته حقوقي و انضباطي سازمان ليگ
ارجاع داده و تصميمات مقتضي اتخاذ خواهد شد.
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فصل پنجم
سایر مقررات
27

ماده  -37سایر مقررات
 )37-1فدراسيون به منظور تحكيم مباني اخالقي و تقويت روح ورزش و نظم اجتماعي هر سال يادبودي بر حسب ضوابط و
شرايط خاص به باشگاهي كه در مجموع از لحاظ اخالق و رفتار و انضباط امتياز بيشتري كسب نمايد اعطا مينمايد.
 )37-2يه منظور تشويق و جدب تيم ها در ليگ هاي بيليارد و كمک به استانهاي محروم  ،بنا بر دستور و تشخيص
رياست محترم فدراسيون ،سازمان ليگ مي تواند كل وروديه يا بخشي ار مبلغ وروديه تيمها را دريافت ننمايد.
)37-3كليه تصميمات متخذه توسط كميته اجرايي ليگ و كميته انضباطي پس از تأييد فدراسيون بولينگ وبيليارد معتبر
و قابل اجرا ميباشد.
 )37-4كليه تجهيزات و لوازم مورد استفاده در مسابقات بايد منطبق با استاندارهاي فدراسيون جهاني بولينگ و بيليارد و
مورد تأييد فدراسيون بولينگ و بيليارد جمهوري اسالمي ايران باشد.
 )37-5در صورتي كه مواردي پيش آيد كه در اين آييننامه پيشبيني نگرديده كميته اجرايي مراتب را كتباً به فدراسيون
بولينگ وبيليارد اعالم و تصميمات متخذه از سوي فدراسيون به مرحله اجرا در ميآيد.
 )37-6هرگونه تغيير يا كم و زيادنمودن مواد اين آييننامه در پايان ليگ كارشناسي شده و طي جلسهاي با حضور
نمايندگان كميته اجرايي ليگ و هئيت رئيسه سازمان ليگ فدراسيون بولينگ و بيليارد امكانپذير ميباشد.
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فصل ششم
قوانین پزشکی
و
مقررات دوپینگ
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ماده  -38قوانین مقررات پزشکی
 )38-1كليه تيمهاي شركتكننده در ليگ كشور موظفند يک نفر پزشک واجد شرايط جهت همراهي تيم در حين و خارج
از مسابقه به سازمان ليگ معرفي نمايند.
 شرایط احراز پست پزشک تیم:
داشتن مدرک تحصيلي دكترا در طب و ارسال رونوشت آن به سازمان ليگ

 وظايف پزشک تيم:
)38-2تشكيل پرونده پزشكي براي تمام اعضاي تيمهاي شركت كننده در ليگ در چارچوب اعالم شده از سوي
فدراسيون پزشكي ورزشي توسط پزشک تيم و با هماهنگي كميته پزشكي سازمان ليگ انجام مي شود
)38-3پيگيري روند درمان ورزشكاران مصدوم به منظور بازگرداندن سريعتر آنان به ميادين ورزشي با حمايت و
هماهنگي كميته پزشكي فدراسيون و فدراسيون پزشكي ورزشي توسط پزشک تيم
تبصره )39شركت ورزشكار آسيب ديده در حين و خارج از مسابقه منوط به ارائه گواهي سالمت ورزشكار توسط كميته پزشكي
سازمان ليگ خواهد بود.
تبصره )32براساس دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان ورزشكاران بدون داشتن كارت بيمه وزشي حق شركت در مسابقات و تمرين
و كالسهاي آموزشي را ندارند.

ماده  -31قوانین و مقررات دوپینگ
 )39-1دوپينـگ عبارتست از؛ وجود يک نوع ماده ممنوعـه مواد حاصل از سوخت و ساز آن و يا نشانگر آن در نمونـه
أخذشده از ورزشكار -ميزان محروميت اولين بار دو سال دومين بار مادامالعمر
 )39-2مصرف و يا تالش براي مصرف يک ماده ممنوعه يا روش ممنوعه -ميزان محروميت اولين بار دوسال و دومين بار
مادامالعمر.
 )39-3امتناع از شركت در نمونهگيري :غيبت يا طفرهرفتن از شركت در نمونهگيري بدون داليل قانعكننده پس از دريافت
حكم نمونهگيري ميزان محروميت حداقل شش ماه حداكثر دو سال
 )39-4در اختيار قرارندادن اطالعات الزم در مورد محل حضور ورزشكار جهت نمونهگيري .خارج از مسابقات همانند عدم
اعالم محل حضور يا غيبت از نمونهگيري ميزان محروميت حداقل شش ماه حداكثر دو سال
تبصره  )33كميته كنترل دوپينگ مجاز به أخذ نمونه از ورزشكار انتخاب شده در هر زمان و مكان ميباشد.

 ) 39-5دستكاري يا تالش در جهت دستكاري هر يک از مراحل كنترل دوپينگ ميزان محروميت اولين بار دو سال و
دومين بار مادامالعمر.
 )39-6مالكيت مواد و روشهاي ممنوعه ميزان محروميت اولينبار دو سال و دومينبار مادامالعمر
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 )39-7دادوستد هرگونه ماده و روش ممنوعه ميزان محروميت حداقل چهار سال حداكثر مادامالعمر
 )39-8تجويز يا قصد تجويز ماده يا روش ممنوعه به ورزشكاران همچنين همكاري ،تشويق ،حمايت ،كمکرساني ،اجرا ،مديريت،
همدستي ،مخفيكردن و هرگونه مشاركت براي تخلف و حتي تالش براي تخلف ميزان محروميت حداقل چهارسال حداكثر
مادامالعمر.

این آییـننـامه مشتمـلبر  6فصل و  31ماده و  983زیر ماده و  33تبصره
در بهمن ماه سال  1393در سازمان ليگ تهيه و به تأييد و تصويب هيئت ريئسه سازمان ليگ جهت
اجرا رسيد  ،هرگونه تغيير وكم يا زيادنمودن مواد اين آييننامه در پايان هر فصل طي جلسهاي با حضور
كارشناسان و رئيس سازمان ليگ و كميته فني و هيئت ريئسه سازمان ليگ فدراسيون بولينگ و بيليارد

امكانپذير ميباشد.
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بسمهتعالی
فدراسیون بولینگ وبیلیارد جمهوری اسالمی ایران
سازمان لیگ

شماره ثبت:
تاريخ:

فرم سالمت جسماني و رضايت نام بازيكنان زير  18سال

الف  :متقاضــی

احتراماً اينجانب  ...............................................................................متولد  ..................................................با آگاهي كامل از قوانين و مقررات جاري ليگ تقاضاي
عضويت در باشگاه  .....................................................................جهت شركت در مسابقات ليگ را دارم.
امضا
اثر انگشت متقاضی

ب  :رضایتنامه ولی بازیکن زیر  98سال

احتراماً اينجانب  .............................................................ولي آقاي  ............................................................با آگاهي كامل از قوانين و مقررات جاري ليگ باشگاههاي
كشور رضايت كامل خود مبنيبر عضويت فرزندم در باشگاه  ..............................................در سال  1394و شركت در مسابقات مربوطه را اعالم
ميدارم.
امضا و اثر انگشت

ج  :نظریه پزشک

احتراماً اينجانب

...............................................................................

داراي شماره نظام پزشكي

.......................................

طبق معاينه بعمل آمده از آقاي

 ............................................................سالمت جسماني نامبرده را جهت شركت در مسابقات ليگ سال  1394تأييد مينمايم.
محل امضا و مهر

ریاست محترم سازمان لیگ

احتراماً نظر به درخواست انجام شده و اعالم رضايت ولي متقاضي و نظريه پزشک در خصوص آقاي  .......................................................اين
باشگاه ضمن ارايه مدارک مربوطه طبق مقررات جاري درخواست صدور كارت شركت در مسابقه ليگ سال  1394براي نامبرده را
داشته و ضمن گواهي و تأييد صحت امضاكنندگان فوق هرگونه مسئوليت مربوطه را ميپذيرم.
نام و نام خانوادگي
سرپرست تیم و مهر باشگاه
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بسمهتعالی
فدراسیون بولینگ وبیلیارد جمهوری اسالمی ایران

شماره ثبت:

سازمان لیگ

تاريخ:

فـرم قـرارداد
ماده  )9مشخصات طرفین قرارداد

اين قــرارداد فيمـــابين باشگاه

............................................................................................

...................................................................................................................................................................

از استان

به نمايندگي آقاي

........................................................

...............................................

فرزند

....................

بهنشاني و تلفن
به شماره شناسنامه

 ...........................كه از اين پس باشگاه ناميده ميشود و آقاي  ............................................................فرزنـد  ..............................به شمـاره شناسنامه

..................................

متولــد  ..........................به نشاني و تلفن  ...........................................................................................بهعنوان  ......................................................كه ازاين پس طرف قرارداد ناميده
ميشود ،جهت شركت در مسابقات ليگ برتر  ...........................................به شرح ذيل منعقد ميگردد.
ماده  )2موضوع قرارداد

اين قرارداد بين باشگاه و طرف قرارداد مبنيبر عضويت در تيم  ............................باشگاه فوق با اطالعكامل از مفاد آييننامه ليگ
 .............................باشگاههاي كشور تنظيم ميگردد.
ماده  )3تعهدات باشگاه

 .1رعايت كليه شئونات اسالمي و مسائل اخالقي ورزشي
 .2تامين محل مناسب و امكانات مناسب و استاندارد جهت تمرينات منظم بازيكنان تيم
 .3پرداخت تعهدات مالي باشگاه نسبت به طرف قرارداد بر اساس مبالغ مندرج در ماده  6اين قرارداد
 .4تهيه و تامين لوازم و وسائل ورزشي مورد نياز طرف قرارداد
 .5تهيه و تامين محل اقامت ،پذيرايي و ايابوذهاب طرف قرارداد در طول مدت تمرينات ،مسابقات و اردوهاي ورزشي
 .6باشگاه موظف است تمامي اعضاي طرف قرارداد خود را تحتپوشش بيمههاي مشروحه ذيل قرار دهد.
الف  :بيمه ورزشي (خدمات درماني فدراسيون پزشكي ورزشي)
ب  :بيمه عمر و حوادث (مبالغ بيمه توسط طرفين طي قراردادي جداگانه تأمين شود)
تبصره  :9در صورتيكه طرف قرارداد در مدت قرارداد در حين انجام تمرينات يا مسابقه يا اعزام به محل مسابقه و مسافرتهاي مربوط به مسابقه
مصدوم گردد و فدراسيون پزشكي تأييد نمايد .باشگاه موظف است كليه هزينههاي پزشكي تعهدات خود را تا پايان مدت قرارداد اجرا نمايد.
ماده  )4تعهدات طرف قرارداد

 .1رعايت كليه شئونات اسالمي مسائل اخالقي ورزشي

 .2رعايت كليه مقررات و آيين نامه باشگاه و فدراسيون بولينگ و بيليارد
 .3حضور منظم در كليه جلسات تمرين تيم طبق برنامه باشگاه
 .4شركت در كليه مسابقات تمرينات و مسافرتهاي ورزشي كه از طرف باشگاه ابالغ ميگردد.
 .5درصورت غيبت غيرموجه در تمرينات و مسابقات و مسافرتهاي ورزشي طبق آييننامه داخلي باشگاه با وي برخورد خواهد شد.
 .6طرف قرارداد نميتواند پيش از پايان قرارداد با هيچ باشگاه ديگري قرارداد انعقاد نمايد.
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 .7طرف قرارداد نمي تواند در طول مدت قرارداد بدون اجازه نامه باشگاه خود در تمرينات باشگاه ديگري شركت و يا در مسابقات
رسمي و غيررسمي باشگاههاي ديگر شركت نمايد.
 .8در صورت محروميت بيش از نيمفصل از طرف سازمان ليگ يا كميته انظباطي فدراسيون بولينگ و بيليارد  ،باشگاه هيچگونه
تعهدي نسبت به طرف قرارداد نداشته و ميتواند قرارداد را فسخ نمايد و طرف قرارداد ميبايست خسارت وارده به باشگاه را با
نظر سازمان ليگ پرداخت نمايد.
 .9ارايه رضايتنامه كتبي از والدين ( افراد زير  18سال)
ماده  )5مدت قرارداد

اين قرارداد از تاريخ  .........................لغايت  ......................به مدت  .............................قابل اجرا و قانوني بوده و فسخ آن قبل از موعد مقرر پس از ارايه
مدارک و شواهد مستدل بر طبق توافق طرفين و يا رأي سازمان ليگ بر اساس آييننامه مربوطه قابل اجرا ميباشد.
تبصره  : 2حداقل مدت قرارداد جهت بزرگساالن يک فصل ميباشد.

ماده  )6مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ كل قرارداد  ................................................................................ريال براي مدت يک فصل ميباشد و به شرح ذيل پرداخت ميگردد.
الف  :مبلغ  .............................................................................................ريال به عنوان پيش قسط
ب  :مبلغ  ................................................................................................ريال به عنوان حقوق ماهيانه يا نيمفصل
ج  :مبلغ  ................................................................................................ريال پايان فصل قرارداد
تبصره  6 : 3قراردادهاي مالي تا انقضاي مدت قرارداد هر ساله از سوي باشگاه مربوطه به عنوان ضميمه بايستي به سازمان ليگ ارسال گردد.
تبصره  : 4پرداخت هرگونه ،پاداش نقدي يا غير نقدي توسط باشگاه به طرف قرارداد پرداخت اضافي تلقي شده و شامل ماده  6قرارداد نميشود.
ماده  )7فسخ قرارداد

بر اساس آييننامه سازمان ليگ و يا توافق طرفين فسخ اين قرارداد امكانپذير خواهد بود.
ماده  )8اختالفات

مرجع حل اختالفات مربوط به اين قرارداد كميته حقوقي سازمان ليگ يا كميته حقوقي فدراسيون بولينگ و بيليارد ميباشد.
اين قرارداد در  8ماده و  4تبصره و سه نسخه واحد االعتبار تهيه و تنظيم گرديده و پس از امضا طرفين و ثبت در دفتر انديكاتور
سازمان ليگ مبادله گرديد و قابل اجراست.
در صورت مخدوش بودن و يا عدم تكميل هر يک از مفاد قرارداد از سوي سازمان ليگ پذيرفته نخواهد شد و بازيكن اجازه شركت در
مسابقات را نخواهد داشت.
طرف قرارداد
امضا و اثر انگشت

امور مالي فدراسيون

باشگاه

هيات استان

سازمان ليگ

مهر و امضا

مهر و امضا

مهر و امضا

مهر و امضا
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بسمهتعالی
فدراسیون بولینگ و بیلیارد جمهوری اسالمی ایران

شماره ثبت:
تاريخ:

سازمان لیگ

«متمم قرارداد

»

ماده  )9مشخصات طرفین

اين

متمم قراردادفي مابين باشگاه ..................از استان...................به نمايندگي آقاي ...............فرزند..............................به شماره

ملي.....................و آقاي.................فرزند.....................به شماره ملي.................................بعنوان..............................جهت حضور در مسابقات ليگ
 .............................باشگاه هاي كشور به شرح ذيل منعقد مي گردد.
ماده  )2مدت متمم قرارداد

اين متمم از تاريخ  .........................لغايت  ......................به مدت  .....................كه باقيمانده زمان قرارداد شماره ...................بين بازيكن و
باشگاه براي سال دوم مي باشد قابل اجرا مي باشد.
ماده  )3مبلغ و نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت در سال دوم
مبلغ كل متمم براي سال دوم  ................................................................................ريال مي باشد و به شرح ذيل پرداخت مي گردد.
الف  :مبلغ  .............................................................................................ريال به عنوان پيش قسط
ب  :مبلغ  ................................................................................................ريال به عنوان حقوق ماهيانه يا نيمفصل
ج  :مبلغ  ................................................................................................ريال پايان فصل قرارداد
تبصره :مبلغ تعيين شده براي سال دوم مي بايست حداقل برابر با مبلغ قرارداد در سال اول باشد مگر در صورتيكه مابين باشگاه و
بازيكن توافقي صورت گرفته باشد.

طرف قرارداد
امضا و اثر انگشت

امور مالي فدراسيون
مهر و امضا

باشگاه
مهر و امضا
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هيات استان

سازمان ليگ

مهر و امضا

مهر و امضا

بسمه تعالی
فدراسیون بولینگ و بیلیارد جمهوری اسالمی ایران

شماره ثبت:
تاريخ:

سازمان لیگ
فرم رضايت نامه نقل و انتقال دايم يا موقت
الف) متقاضی

احتراماً اينجانب  ...............................................................عضو باشگاه  .......................................................با توجه به آيين نامه ليگ و مقاد قرارداد
شماره  ...............................مورخ  ...............................تقاضاي صدور رضايت نامه جهت انتقال به باشگاه  .............................................................را دارم.

نام و نام خانوادگي
محل امضا و اثر انگشت بازيكن
ب) اعالم رضایت باشگاه قدیم به باشگاه جدید
احتراماً اينجانب  .................................................مديرعامل /سرپرست تيم باشگاه  .................................................با توجه به درخواست آقاي /خانم
 ................................................................مبني بر انتقال به باشگاه  ....................................................و با عنايت به آيين نامه ليگ و مفاد قرارداد شماره
 .................................مورخ  ............................و دريافت كليه حقوق قانوني رضايت باشگاه را با انتقال نامبرده به باشگاه فوق الذكر اعالم مي نمايم.
الزم به ذكر است كه اين باشگاه هيچ گونه تعهد و يا حقي در خصوص نامبرده ندارد.
نام و نام خانوادگي
محل امضا و مهر باشگاه

نظریه سازمان لیگ
انتقال فوق با توجه به بررسي مدارک مربوطه و قرارداد شماره  ...............................................مورخ  .........................................به باشگاه جديد بالمانع
مي باشد.
محل امضا
و مهر سازمان ليگ

این فرم در چهار نسخه واحد تنظیم گردیده و نزد بازیکن ،باشگاه قدیم ،باشگاه جدید و سازمان لیگ محفوظ است.
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