شماره :

فدراسیون تیراندازی جمهوری اسالمی ایران
" سازمان لیگ"

تاریخ :

قرارداد رسمی باشگاه /هیئت با ورزشکاران

این قرار داد بین هیات تیراندازی استان  /باشگاه ورزشی  ....................................................................................................................................................به نمایندگی
آقای  /خانم .................................به عنوان طرف اول قرارداد به آدرس...................................................................................................................................... ..................
و آقای  /خانم .............................فرزند  .........................به شماره شناسنامه  ...........................صادره ...............................و شماره ملی................................................
متولد  ......................................بعنوان طرف دوم قرارداد به آدرس ..............................................................................................................................................................
و شماره تلفن  ..............................................................به شرایط ذیل منعقد میگردد.
ماده  – 1موضوع قرارداد :

سرپرستی /مربیگری  /عضویت تیم تیراندازی به منظور شرکت مستمر و منظم در تمرینات و مسابقات لیگ .
مدت قرارداد :
از تاریخ  .....................................لغایت ......................................
تبصره  :پایان مسابقات لیگ در هر سال بعنوان پایان قرارداد آن سال میباشد .
ماده  – 2مبلغ قرارداد  ...................................................................... :ریال .
ترتیب پرداخت مبلغ قرارداد :

الف – هنگام عقد قرارداد  ....................................................................درصد .
ب – پایان نیم فصل  .............................................................................درصد .
ج – پایان مسابقات  :پرداخت باقیمانده .
عالوه بر مبلغ قرارداد  ،مبالغ تعیین شده نیز در صورت کسب مقامهای انفرادی یا تیمی حداکثر یکماه پس از پایان مسابقات و اعالم نتایج پرداخت
خواهد شد .
در صورت کسب مقام اول انفرادی در مسابقات مبلغ  .....................................................ریال .
برای مقام اول تیمی مبلغ  ...................................................................ریال .
برای مقام دوم و سوم تیمی یا انفرادی به ترتیب  ........................................................و  ..................................................ریال .
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ماده  – 3تعهدات طرف اول قرارداد :

-

احترام به شخصیت بازیکن به عنوان عضوی از ساختار انسانی باشگاه .

-

پرداخت مطالبات ورزشکار طبق ماده  2همین قرارداد .

-

تامین وسیله رفت و آمد برای شرکت در تمرینات  ،مسابقات و اردوها و یا پرداخت معادل آن .

-

تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز تمرینات و مسابقات براساس نیاز رشته ورزشی

-

مطلع نمودن تیرانداز از مقررات جدید نقل و انتقاالت و مقررات مسابقات

ماده  -4تعهدات طرف دوم قرارداد :

_ به قوانین نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران  ،مقررات بین المللی تیراندازی  ،آئین نامه نقل و انتقاالت ،آئین نامه لیگ تیراندازی و دستورالعملهای
صادره متعهد و ملتزم بوده و احترام بگذارد و با امضای این قرارداد فرض بر این است که از مفاد آنها آگاهی کامل دارد .
_در طول مدت قرارداد در تمامی برنامه های باشگاه و یا تیم طرف قرارداد اعم از تمرینات  ،مسابقات  ،اردوهای آمادگی مسابقات  ،مراسم و  ....حضور
داشته و فعاالنه شرکت نماید .
_ تیرانداز نمیتواند بدون موافقت باشگاه در طول مدت قرارداد در تمرینات یا مسابقات تیم دیگری شرکت کند ( به استثنای مسابقات قهرمانی کشور )
در غیر اینصورت اقدام تیرانداز تخلف محسوب شده و مشمول جریمه خواهد بود .
_تیرانداز متعهد است در صو رت ابتال به هرگونه بیماری مراتب را فورا به باشگاه اعالم کتد  .عدم حضور ورزشکار در جلسات تمرین و مسابقات با نظر
پزشک باشگاه است در غیر اینصورت تخلف محسوب شده و مشمول جریمه خواهد شد .
_بازیکن متعهد است در طول فصل تمام توان و قابلیت های فنی خود را صرف اعتالء و رشد و شکوفائی باشگاه نموده و الگوی مناسبی از خود در انظار
عمومی به نمایش بگذارد .
_به منظور حفظ حقوق سازمان لیگ و باشگاه طرف قرارداد و سایر باشگاهها و رعایت اصول احترام متقابل تیرانداز حق ندارد تحت هیچ شرایطی از
تیراندازان ،مربیان ،سرپرستان و مدیر ان باشگاه مربوطه و سایر باشگاهها و مسئولین سازمان لیگ و فدراسیون (ناظران و داوران) دررسانه های دیداری ،
شنیداری  ،نوشتاری و  .....انتقاد نمایند .
_ بازیکنان میتوانند مراتب انتقاد از هر کدام از موارد فوق را بصورت کتبی با رعایت سلسله مراتب باشگاهی به مبادی ذیربط اعالم نموده و پیگیری
نماید.
_تا زمانی که قرارداد معتبر است حق مذاکره با باشگاه دیگری را نداشته و باید برابر مفاد آئین نامه نقل و انتقاالت عمل نماید .
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ماده  -5رسیدگی به اختالفات :

طرفین با علم و اطالع از قوانین و مقررات فدراسیون جهانی تیراندازی  ،ضوابط و مقررات جاری فدراسیون تیراندازی جمهوری اسالمی ایران و قبول
صالحیت انحصاری و تخلف ناپذیر  ،توافق  ،اقرار و اعالم نمودند  .مرجع حل اختالف بدوا کمیته انظباطی هیئت تیراندازی استان خواهد بود و در
صورت عدم پذیرش رای صادره توسط هر یک از طرفین موضوع جهت رسیدگی و رای نهائی در کمیته انضباطی فدراسیون تیراندازی مطرح خواهد شد
 .این رای قطعی و الزم االجراء میباشد و طرفین حق هرگونه اعتراض و رجوع به سایر مراجع قانونی و قضائی را از خود سلب نموده اند .
تذکر :

در مدت اختالف تا مرحله صدور رای بازیکن موظف است رابطه با باشگاه را حفظ نموده و متقابال باشگاه نیز حقوق بازیکن را برابر قرارداد منعقده
پرداخت نماید و مستندات بر حسب نیاز قابل رسیدگی را در جلسات مراجع حل اختالف ارائه نماید .
بجز این قرارداد هر گونه توافق و قرارداد که بین ورزشکار و باشگاه منعقد گردد برای سازمان لیگ و فدراسیون تیراندازی معتبر نبوده و در دعاوی و
اختالفات بین بازیکن و باشگاه قابل استناد نیست و مشمول جریمه و تخلف از مقررات خواهد بود .
این قرارداد در  4نسخه تنظیم و هر نسخه حکم واحد دارد .
توجه  :کلیه نسخه های قرارداد ورزشکاران کمتر از  81سال میبایست با امضاء و اثر انگشت ولی ایشان تایید گردد .

نام و نام خانوادگی مدیر باشگاه  /رئیس هیات

نام و نام خانوادگی ورزشکار

مهر و امضاء

امضاء و اثر انگشت
تاریخ

اعالم وصول سازمان لیگ تیراندازی کشور

تایید در هیات تیراندازی استان
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