به کلیه تیمهای شرکت کننده در لیگ برترسالحهای بادی
موضوع  :دستورالعمل مسابقات لیگ سال 9911
سالم علیکم،
احتراما به حول و قوه الهی در نظر است چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر تیراندازی در رشته های تفنگ و تپانچه بادی در سالن  08خط مجموعه
ورزشی آزادی تهران برگزار گردد  .مقتضی است با امعان نظر به موارد مشروحه زیر اقدامات الزم را جهت ثبت نام و حضور در مسابقات به عمل آورند .
اجرای دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا برای کلیه تیم ها الزامی و مسئولیت همه امور مربوط به عهده تیم ها و باشگاههای شرکت
کننده می باشد.
 -1هر تیم مجاز است حداکثر  6ورزشکار  ،یک مربی و یک سرپرست را به سازمان لیگ معرفی نماید  .در لیست ارسالی می بایست حداقل 2
ورزشکار زیر  21سال ( متولدین سالهای  80/18/18و باالتر ) باشد.
 -2هر تیم می بایست در هر مسابقه  4نفر از تیم تفنگ و  4نفر از تیم تپانچه را شرکت دهد اما مجموع سه امتیاز باالتر اعضای هریک از تیمها تعیین
کننده امتیاز تیمی خواهد بود.
 -3هرتیم ملزم به استفاده از یک تیرانداز زیر  21سال (متولدین سالهای 80/18/18و باالتر )در ترکیب  4نفره تیم در هر دیدار می باشد.اگرتیمی به هر
دلیل با 3تیرانداز شرکت نماید کماکان حضور یک تیرانداز جوان زیر  21سال الزامی است.
 -4هر تیرانداز تنها در یک رشته تفنگ یا تپانچه مجاز به رقابت میباشد.
 -5حضور تیم در مسابقات هررشته با کمتر از دو تیرانداز  ،غیبت تلقی خواهد شد و برای تیم در جدول رده بندی دو امتیاز منفی ثبت خواهد شد .
 -6هر تیم مجاز به جذب حداکثر  3نفر از تیراندازان برتر لیگ سال  80در هر رشته تفنگ و تپانچه میباشد(.اسامی پیوست )
 -8مسابقات بصورت تک دیدار انجام میگیرد و هزینه هر تیم در هر مسابقه از قبیل اسکان  ،تغذیه  ،ایاب ذهاب و  ....بعهده همان تیم میباشد .
 -0پرداخت هزینه سالن  ،آمبوالنس ،پزشک یا پزشکیار  ،اسکان و تغذیه عوامل فنی و اجرائی از وظایف میزبان میباشد .
 -0در صورتیکه قطع برق یا هر علت دیگری مانع ادامه مسابقات باشد مسابقات در زمان دیگر با صالحدید سازمان لیگ ادامه خواهد یافت .
 -8حضور مربی یا سرپرست تیم در محل مسابقات و در کنار تیم الزامی است ( .صرفا یک نفر از این عزیزان مجاز به ورود به سالن محل مسابقه می
باشند)
 -18بانوان شرکت کننده ملزم به استفاده از مقنعه و لباس ورزشی طبق ابالغیه وزارت ورزش و جوانان می باشند  .پوشش مناسب شامل  :مانتو تا زانو ،
آزاد و آستین بلند  ،عدم ساپورت و بدون آرایش می باشد .
 -11داشتن کارت مربیگری برای کلیه مربیان حاضر در لیگ الزامی میباشد و برای مربیان فاقد کارت مربیگری کارت شرکت در مسابقات صادر نخواهد
شد .
 -12هر مبلغی که با توافق باشگاه  ،بازیکن و یا مربی در متن قرارداد قید شده باشد معتبر و سایر توافقهای جاری از نظر این فدراسیون فاقد اعتبار و غیر
قابل رسیدگی میباشد .
 -13مبلغ ورودیه در لیگ برتر برای تیمهای تهرانی  3میلیون تومان و برای تیمهای شهرستانی 2میلیون تومان در هر رشته میباشد.
 -14مسابقات هر هفته با فینال برگزار میشود و در پایان هر مرحله از فینال در همان روز به نفرات برتر جوایز نقدی به ترتیب مبالغ  ، 288 ، 258و
 158هزار تومان اهداء می گردد .
1

 -15چنانچه فینالیستی در فینال غیبت نماید نفرات نهم به بعد به فینال راه می یابند .
 -16در پایان مسابقات جهت تعیین نفرات برتر رده سنی بزرگساالن میانگین  4نمره برتر و رده سنی جوانان  2نمره برتر مرحله مقدماتی تیراندازان در
طول فصل محاسبه خواهد شد و به نفرات اول تا سوم هر رشته حکم و مدال اهداء می گردد .
 –18تیراندازان در صورتی می توانند در رنکینگ انفرادی قرارگیرند که بزرگساالن حداقل در  4دیدار و جوانان در  2دیدار شرکت نمایند .
 -10به دلیل ارزش گذاری و توجه بیشتر به تیراندازان جوان،احکام ومدالهای قهرمانی انفرادی جوانان و بزرگساالن به تفکیک صادر و اهداء خواهد شد.
 -18در این دوره از مسابقات رده بندی نهائی رشته های تفنگ و تپانچه بصورت جداگانه انجام خواهد شد و در هر یک از رشته های تفنگ و تپانچه دو
تیم آخر به لیگ دسته یک سال آینده سقوط خواهند نمود .
 -28در نیم فصل مسابقات هر تیم میتواند دو نفر از ورزشکاران عضو تیم را بارعایت مقررات تغییر و نسبت به تکمیل مدارک افراد جدید در موعد
مقرر که متعاقبا اعالم خواهد شد اقدام نماید  .ضمنا تیمهایی که لیست ناقص ارائه نموده اند در همین محدوده زمانی مجاز به تکمیل اعضاء تیم
خواهند بود .
 -21در پایان مسابقات به اعضای تیمهای برتر حکم و مدال و به تیمهای برتر جوایز و کاپ اهداء خواهد شد.مبلغ جوایز تیمی مقامهای اول تا سوم هر
رشته  ، 4 ، 6و  2میلیون تومان می باشد .
 -22حکم و مدال تیمی به افرادی تعلق خواهد گرفت که حداقل یکبار در ترکیب اصلی تیم در مسابقه شرکت کرده باشند.
 - 22-1تیراندازانی که در پایان نیم فصل اول از تیم جدا میشوند مشمول دریافت حکم و مدال نمیباشند.
 -23این مسابقات براساس این دستورالعمل و آئین نامه اجرائی لیگ برگزار خواهد شد .
 - 24شکست تساوی :
 -24-1اگر در مرحله مقدماتی امتیاز دو یا چند تیرانداز مساوی باشد برای شکست تساوی در رشته تپانچه ابتدا به ده مرکز ( )innertenتیراندازان
ذینفع و در صورت تساوی مجدد در این مرحله به سری آخر تیراندازان مراجعه و در صورت تساوی این امتیازات به ترتیب سریهای قبلی مالک خواهد
بود  .اما در رشته تفنگ با مراجعه به سری شماری شکست تساوی انجام میگردد.
 -24 -2در پایان لیگ چنانچه امتیاز دو یا چند تیرانداز در کسب عناوین مساوی باشد برای شکست تساوی در رشته تپانچه به مجموع ده های مرکز 4
نمره باالتر مراجعه و در صورت تساوی مجدد طبق بند فوق عمل میشود .در رشته تفنگ نیز با سری شماری شکست تساوی انجام می شود( .تیراندازان
جوان  2نمره باالتر مالک می باشد)
 -24-3در پایان لیگ اگر دو تیم مدعی عنوانی بودند دیدار رو در روی دو تیم در مرحله مقدماتی مالک می باشد.اگر بیش از دو تیم مدعی عنوانی بودند
در رشته تپانچه ابتدا دههای مرکز تیم های ذینفع و در صورت تساوی مجدد سری شماری انجام میگیرد اما در رشته تفنگ با مراجعه به سری شماری
تیم های مدعی شکست تساوی انجام میشود.
 -25مدارک مورد نیاز :
دریافت چک تضمین معادل  18میلیون تومان بابت تضمین حضور.چنانچه تیم های که جهت حضور در رقابت ها ثبت نام خواهند نمود به هر دلیل از ادامه شرکت در مسابقات کناره گیری نمایند پس از کسر خسارتمابقی مبلغ عودت داده خواهد شد.
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اصل و کپی کارت پایان خدمت  ،گواهی اشتغال به خدمت نظام وظیفه یا معافیت از خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل یا دفترچه اعزام به خدمت
بدون مهر غیبت  ،برای نیروهای نظامی کارت شناسائی
 فرم تکمیل شده اسامی و مشخصات اعضای تیم بدون خدشه و قلم خوردگی ( طبق نمونه پیوستی ) اصل و کپی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی (ویژه ورودیهای جدید) یک قطعه عکس  3*4پشت نویسی شده کپی کارت عضویت معتبر فدراسیونتبصره  :تیمها می بایست نسبت به ثبت نام تیرادازان خود در سامانه ملی تیراندازی (موجود در سایت انترنتی فدراسیون) اطمینان حاصل نمایند .
بدیهی است تیراندازان فاقد کارت عضویت فدراسیون پذیرش نخواهند شد .
به استناد نامه شماره /1365م 32/تاریخ  1388/84/15دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی شرکت تیمها و ورزشکاران نیروهای مسلح منوط بهاخذ مج وز از ستاد کل نیروهای مسلح می باشد در غیر این صورت از پذیرش آن تیم و ورزشکاران مذکور ممانعت به عمل می آید.
 سه نسخه از قرارداد هریک از ورزشکاران،مربیان وسرپرستان ( طبق نمونه موجود در سایت اینترنتی به آدرس )www.irissf.irتبصره  : 1هرگونه قرارداد خارج از فرم فوق فاقد اعتبار میباشد .
تبصره  : 2هیاتها و باشگاهها بدون اخذ مجوز کتبی نیروهای مسلح مجاز به انعقاد قرارداد با ورزشکاران سرباز (مشغول خدمت نظام وظیفه ) نمی باشند .
تبصره  : 3کلیه نسخه های قرارداد ورزشکاران کمتر از  10سال میبایست با امضاء و اثر انگشت ولی ایشان تایید گردد .
 تصویر کارت بیمه ورزشی تیراندازی ورزشکاران تصویر فیش واریزی بابت ورودیه مسابقات به حساب جاری شماره  8180320288884نزد بانک ملی شعبه مهر ملی کد  64بنام فدراسیونتیراندازی
 -26مهلت تحویل مدارک  :حداکثر تا تاریخ 1388/80/18
 توجه  :مدارک ناقص تحویل گرفته نخواهد شد . تاریخ قرعه کشی مسابقات متعاقبا اعالم میگردد .علی دادگر
رئیس فدراسیون تیراندازی

3

