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آئين نامه مسابقات ليگ برتر نوجوانان و جوانان باشگاه هاي بانوان كشور در سال 1396
 -1اهداف :

 : 1 – 1برگزاري مسابقات ليگ باشگاههاي كشور به منظور شكل گيري و تقويت باشگاهها  :2 -1تربيت نيروي انساني كارآمد در زمينه هااي نناي و
اجرايي در استانهاي مختلف  :3 -1توسعه و رشد ورزش قهرماني و ارتقاء توانمنديهاي ورزشكاران مستعد و آمادگي مستمر بازيكنان تيم هاي ملي كشاور
 :4 -1تبليغات براي باشگاهها ،صنايع و ارگانها  :5-1تامين منابع مالي براي ورزشكاران ،مربيان  ،سرپرستان  ،داوران ،پيشكسوتان و ساير انراد خارجي و
ايراني كه به نوعي در طول برگزاري مسابقات ليگ از منانع مادي و معنوي آن بهره مند مي شوند.
 -2تاريخ برگزاري مسابقات :

مسابقات نوجوانان و جوانان باشگاههاي بانوان كشور در يک مرحله و بصورت متمركز در تاريخ  19و  20بهمن ماه به مناسبت دهه مباركاه نرار در
شهرستان کرمان برگزار مي شود .
آدرس سالن  :كرمان – خيابان شهيدرجايي ( خورشيد سابق ) كوچه  – 17سالن شادروان حاج حسين كهنوجي
آدرس خوابگاه  :كرمان – حد ناصل ميدان نابريک و ميدان خواجو – مرموعه ورزشي سعادت
رابط میزبان  :خانم زهره خياميان – تلفن تماس 09134410180 :
 -3شرايط اختصاصي شركت در مسابقات :

 : 3-1هر باشگاه مي تواند حداكثر  6بازيكن به اضانه يک مربي و يک سرپرست با شرايط ذيل به كميته مسابقات معرني نمايد .
 : 3-1-1استان ها بايستي تا تاريخ  15بهمن باشگاه هاي خود را از طريق اتوماسيون اداري به كميته مسابقات ندراسيون معرني نمايند .
 :3-2هر تيم مي بايست دو دست لباس تيره و روشن ( با پوشش اسالمي شامل مقنعه  ،هد بند  ،پیراهن آستین بلند و شلوار گرم ورزشي ) جهت انرام هر
مسابقه همراه داشته باشد تا در صورت تشابه رنگ  ،به قيد قرعه از لباسهاي غير مشابه استفاده نمايند  ،همچنين توصيه مي شاود جهات تبليغاات بيشاتر ،
اسامي بازيكنان و آرم باشگاه روي تي شرت بازيكنان نوشته شود .
ماده  : 4نحوه برگزاري و ارنج مسابقات :

 :4-1اين مسابقات بصورت ارنج  9بازي برگزار مي گردد كه ارنج آن شامل  8بازي انفرادي و يک بازي دوبل خواهد بود  .تيم ها بايستي در ارنج انفارادي
از دو بازيكن نوجوانان ( متولدين  ) 81/10/11و دو بازيكن جوانان ( متولدين  ) 78/10/11و در بازي دونفره نيز از يک بازيكن نوجوان و ياک باازيكن جاوان
استفاده ن مايند .
 :4-2نحوه برگزاري مسابقات پس از اعالم آمادگي تيم ها مشخص خواهد شد .
 :4-4هر تيم مي تواند حداقل با سه بازيكن در يک مسابقه حضور پيدا كند .
ماده  : 5جوايز مسابقات

به تيم هاي اول تا سوم مشترك مسابقات از سوي ندراسيون تنيس روي ميز جام قهرماني  ،حكم و مدال اهداء خواهد شد .
ماده  : 6هزينه ها :

 : 6 – 1هزينه هاي تغذيه و اياب و ذهاب بعهده باشگاهها و اسكان بعهده ميزبان خواهد بود .
 : 6 – 2طبق تصميم فدراسيون تنيس روي ميز ورودي از تيم ها اخذ نمی شود .
در صورت بروز هرگونه موارد پيش بيني نشده  ،تصميم نهايي بعهده كميته مسابقات ندراسيون مي باشد .
پیمان حسنی
رئیس کمیته مسابقات

