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((سال جهش تولید ))

رئیس محترم هیئت تنیس روی میز استان ... 
مدیریت محترم باشگاه ورزشی .....   

باسالم 
         احتراماً ، به پیوست اصالحیه آئین نامه بیست و چهارمین دوره  مسابقات لیگ برتر بزرگساالن باشگاه های بانوان 

كشور  به حضورتان ارسال می شود . 

طبق این آئین نامه اصالحاتی در خصوص تعداد نفرات حاضر در هر مسابقه ، حذف حضور بازیکنان خارجی در لیگ 
باتوجه به مصوبات جدید شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان ، ارائه مدرک مربیگری سرمربی تیم و برگزاری 

متمرکز مرحله پلی اف داده شده است . 

لذا باتوجه به اعالم قبلی و طبق به بند ١ – ٤ ، مقتضی است دستور فرمائید تیم های شرکت کننده جهت هزینه 
های برگزاری مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشورمبلغ ٧٢/٠٠٠/٠٠٠ ریال ( هفتاد و دو میلیون ریال ) به حساب 
جام بانک ملت شماره ١٨٦٩٥٥٧٧٧٠ شعبه مستقل مرکزی تهران بنام فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسالمی 
ایران واریز و فیش آنرا بهمراه معرفی قطعی اسامی تیم خود تا تاریخ ١٣٩٩/٠٧/٢٠ به فدراسیون تنیس روی میز 

ارسال نمایند .

پیمان حسنی
دبیر فدراسیون
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 اهداف : 1ماده 

   باشگاهها تقویت و يگیر شکل رمنظو به رکشو يباشگاهها برتر لیگ تمسابقا اريبرگز 1-1

  مختلف يستانهاا در ییاجرا و فنی يها مینهدرز دـمرآکا نسانیا وينیر تربیت 1-2

 رکشو ملی يها تیم نیکنازبا مستمر  گیداـمآ و تعدـمس رانشکاورز ينمندیهااتو ءتقاار و قهرمانی ورزش شدر و توسعه 1-3

  اـگانهار و نایعـص ،باشگاهها ايبر تتبلیغا 1-4

 تمسابقا اريبرگز لطو در نوعی به که ادفرا سایر و نپیشکسوتا داوران، ، نرستاسرپ ن،مربیا ،رانکاـشورز ايرـب الیـم ابعـمن امینـت 1-5

 .شوند می دـمن هرـبه آن يوـمعن و ديما منافع از لیگ

 

 : تمسابقا اريبرگز یخرتا 2ماده 

صورت متمرکز در مقدماتی ب که در مرحله دشو می اربرگزمقدماتی و پلی آف  مرحلهدو  در و هما آبان از رکشو يباشگاهها برتر لیگ تمسابقا

 گانهاجد اي بخشنامه طی آن يدـبن ناـمز هـبرنام کهرفت و برگشت انجام خواهد شد متمرکز پلی آف به صورت مرحله برگزار و مرحله دو 

 .شد هداخو اعالم باشگاهها کلیه ايبر

 

 : تمسابقا در شرکت ختصاصیا یطاشر 3ماده 

 ) تیم ها مجاز به معرفی فنی مدیر یک -سرپرست یک - مربی یک - سرمربی یک ضافها به یکنزاب 55 کثراحد نداتو می هباشگا هر 3-1

 ننداتو می تیانفر و نماید معرفی میز روي تنیس نسیورافد به  یلذ یطاشر با  (غیر از عناوین اعالم شده نمی باشند  شخص دیگري با عنوانی

الزم به ذکر است در هنگام .  دشو داده تحویل نسیورافد تابقاـمس هـکمیت هـب اـنهآ اركمد که باشند شتهدا شرکت  لیگ تمسابقا در

  نفر در یک مسابقه میتوانند حضور داشته باشند 1بازیکن ، سرمربی ، مربی و سرپرست جمعا  6برگزاري در نیمکت هر تیم فقط 

 .ندنمای امقدا دخو نیکنازبا میلتک به نسبت مقدماتی دوم مرحله نپایا از پس هفته یک تا بایستی تیمها 3-1-1

 .باشد می مربوطه هباشگا هبعهد تیم نهااهمر و نمربیا و نیکنازبا کلیه حتمالیا ادثحو مسئولیت

                  عوـن از تیـبایس زـمی  نـیا و دـش دـهاخو منجاا میز یک روي بر و نسیورافد تأیید ردمو پالستیکی پتو با تمسابقا 3-2

IRTTF-NOSHAD باشد اردستاندا عنو از رتو و هگیر مورد تایید فدراسیون تنیس روي میز بهمراه  . 

 .دش هداخو معالا میز روي تنیس نسیورافد تمسابقا کمیته توسط تمسابقا اريبرگز ساعت و يبند نماز برنامه 3-3

 از پس، باشد هنرسید بنصا حد به آن نیکنازبا ادتعد یا و ننماید اپید رحضو مسابقه در هشد تعیین ساعت رأس باشگاهی چنانچه 3-4

 د(شو می محاسبه مسابقه ساعت قبل قیقهد 97 از قفو نماز د )شو می معالا فنی باخت قیقهد 97

 تیم ، تونیک نگر تشابه رتصو در باشد تا شتهدا اههمر مسابقه هر منجاا جهت (تونیکشن )رو و هتیر سلبا ستد دو بایست می تیم هر 3-5

 .ستا میالزا تونیکپشت  ناـیکنزبا سامیا درج همچنین ، نماید دهستفاا مشابه غیر يلباسها از نمیزبا

 خذاخاطی  دفر از جریمه لیار نمیلیو هفت مبلغ نمایند یافتدر زرد رتکا 9 برتر لیگ تمسابقا لطو در تیم اتنفر از یک هر چنانچه 3-6

 هیاهمر حق اطیـخ درـف رتوـینصا رـغی در و  زـیوار  زـمی روي تنیس نسیوارفد بحسا به هفته یک فظر بایستی رمذکو مبلغ.  ددگر می

 .  شتدا هدانخو را مربوطه تیم

 

 

 اصالحیه - 9911کشور در سال  برتر بزرگساالن باشگاه های بانواندوره مسابقات لیگ بیست و چهارمین آئین نامه 
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 .میباشد رتکا دو بمنزله مستقیم قرمز رتکا و رتکا یک بمنزله قرمز و زرد رتکا ستا بدیهی

 فدراسیون اعالم میگردد برگزار از جانب کمیته پزشکی وجه به پروتکل هاي بهداشتی کهمسابقات بات 51با توجه به شیوع ویروس کووید  3-7

 .خواهد شد

 : دباش می یلذ حبشر تمسابقا یندر ا هکنند شرکت يباشگاهها زنیا ردمو اركمد 3-8

  ثبت نام کلیه ي افراد تیم در سامانه فدراسیون تنیس روي میز و صدور کارت عضویت.، تیم نامه معرفی ـ

 سرمربیان تیم هاي شرکت کننده بایستی داراي مدرك مربیگري درجه یک ملی یا سطح دو مربیگري فدراسیون جهانی باشند .  -
 

 مقررات مالی مسابقات : 4ماده 

 به لیار 777/777/05 مبلغ باید می تیم هر رکشو يباشگاهها برتر لیگ تمسابقا) سه مرحله مقدماتی (  هزینه هاي کادر برگزاري جهت 4-1

 فیش و یزوار انیرا سالمیا ريجمهو میز روي تنیس نسیورافد مبنا انتهر يمرکز مستقل شعبه 5761110007 رهشما ملت بانک مجا بحسا

این مبلغ شامل مرحله پلی اف نمی شود و در مرحله پلی اف تیم  . نمایند تحویل نسیورافد تمسابقا کمیته بهبهمراه معرفی نامه تیم  انرآ

    یزبان بایستی هزینه هاي داوري را پرداخت نمایند . هاي م

 اردادقري اـمضا هـب نسبت سپس و ئهارا را قبلی هباشگا از یکنزبا بحسا تسویه گبر ن،یکنازبا با اردادقر عقد از قبل میبایست باشگاهها 4-2

 به را دوـخ اركمد تمسابقا زغاآ از قبلدو هفته  موظفند ها هباشگا ستا بدیهی.  باشد می رعتباا فاقد اردادقر رتینصوا غیر در و نمایند امقدا

    .شد هدانخو داده ثرا ترتیب قعیوا غیر يها قمر و مبلغ ونبد سفید يهااردادقر به ضمناً.  نمایند تحویل نسیورافد تمسابقا کمیته
 

 نحوه امتیازات و ارنج مسابقات : 5ماده 

 که دبو هداخو مسابقه اول در هنفردو زيبا 5و  ادينفرا زيبا 4شامل  آن نجار که ددگر می اربرگز زيبا 6 نجار رتبصو تمسابقا ینا 5-1

 نیز ادينفرا يیهازباو   (AD1, BD1) , (AD2, BD2)دو نفره بازیهاي ارنج در . ندارند یتیودمحد هنفردو تمسابقا در رحضو ايبر نیکنازبا

 هشد گرفته نظر در زمتیاا نیم مسابقه هر ايبر که (A1, B1),(A2, B2),(A3,B3),(A4,B4)  شوند می هچید نجار در نیکنازبا ترتیب بدین

و در نهایت به تیم برنده نیم امتیاز نیز اضافه خواهد  زاـمتیا نیم زيبا هر باخت و دبر طبق و شد هداخو منجاا مسابقه هر زيبا 6 متما و ستا

 رتصو در یا و دگیر می تعلق زمتیاا یک هندزبا و زمتیاا 1/5 هبرند تیم به برسد نپایا به 5 رب 4 نتیجه با مسابقه یک چنانچه :لمثا انبعنوشد 

 گرفت. هدانخو تعلق زيمتیاا هندزبا و 1/9 هبرند تیم به صفر بر 6 دبر

 . اردند دجوو ها تیم در نیایرا رانشکاورز بجذ جهت یتودمحد هیچ ضمناً

    .کند اپید رحضو مسابقه یک در کنیزبا  سه با قلاحد نداتو می  تیم هر 5-2

 در که شد هداخو اربرگز به صورت رفت و برگشت اف پلی و در یک گروه مرحله مقدماتی سه در متمرکز رتصو به برتر لیگ تمسابقا 5-3

 9 اريبرگز از پس (از براي هر برد نیم امتی هنفردو و ادينفرا يیهازبا عمجمو تیمی) مسابقه هر در نیکنازبا هشد کسبزات اـمتیا عوـمجم

در ضمن در پایان هر بازي به تیم  ، نندکمی اپید راه اف پلی مرحله به برتر تیم 4 نپایا در و شد دـهاخو ماـنجا ( تـبرگش و فتر ) مرحله

  . گردد برنده نیم امتیاز افزوده شده که در مرحله ي پلی آف لحاظ نمی

بصورت رفت و  راـب دو مسو با دوم تیم و رمچها با اول تیم که دشو می اربرگز مقدماتی مرحله برتر تیم 4 رحضو با اف پلی مرحله 5-4

 به نماید کسب يبیشتر زاتمتیاا اف پلی مرحله زيبا 5 و مقدماتی مرحله زيبا 5 عمجمو در که تیمی و داد هنداخو بقهسام مـه اـب برگشت

 انعنو به باشد دهکر کسب يبیشتر زمتیاا که تیمی لفینا و مقدماتی يهااریدد زاتمتیاا عمجمو نیز لفینا زيبا درکند  می اپید راه لفینا

 . .یابد می ستد قهرمانی

 

 .دش هداخو محاسبه رو در رو يیهازبا ، بیشتر یا تیم دو زاتمتیاا ويتسا رتصو در جدول رده بندي ت ومسابقا نپایا در 5-5
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     ت :مسابقا یزاجو 6 دهما

میز  روي تنیس نسیورافد.  شد هداخو اءهدا المد و حکم ، قهرمانی مجا نسیورافد يسو از تمسابقا  كمشتر مسو تا اول يها تیم به

 .نماید می معرفی لمللیا بین تمسابقا در رحضو جهت را نمایند کسب را قفو ینوعنا که باشگاههایی

 

  ت :مسابقا عمومی یطاشر 7 دهما

 و ییاجرا  رـنظ از و ( ITTF )   زـمی روي تنیس لمللیا بین نسیورافد راتمقر و نیناقو خرینآ سساابر فنی  مسائل نظر از تمسابقا ینا 7-1

 ارديمو در و شد ـهاخو ارزـبرگ انرـیا سالمیا ريجمهو میز روي تنیس نسیورافد و ننااجو و ورزش وزارت يها نامه یینآ سساابر نضباطیا

   .شتاگذ ـهاخو ارـجا ردوـم به و ذتخاا را زمال تتصمیما نسیورافد تمسابقا کمیته باشد هنشد بینی یشپ نامه یینآ ینا در که

 کهیو در صورت گرددیبرگزار م هایجدول و در سه مرحله باز کیباشند در  میشرکت کننده کمتر از هشت ت يها میتعداد ت کهیدر صورت 7-2

 .کنندیم دایبعد راه پ ياز هر گروه به مرحله  میوه و در دو مرحله برگزار خواهد شد و سه تور داشته باشند در دو گرضحبه باال  میهشت ت

 تمسابقا کمیته فطر از 5911 لسا در که يجدید مفر سساابر پس از اعالم آمادگی کتبی باشگاه و اعضاي تیم با هباشگا اردادقر 7-3

 .دبرس ثبت به نسیورافد و مربوطه نستاا هیئت در بایستی و گرفت هداخو ارقر باشگاهها رختیاا ـز درمی روي یسـتن نسیورافد

 تیم تـسرپرس اـی هباشگا مدیر بوسیله بایست می باشد شتهدا اضعترا يیگرد هباشگا به یا و  ییاجرا اردمو از یکی به تیمی چنانچه 7-4

پس از پایان  .دهد تحویل تمسابقا کمیته به ساعت یک تمد فظر را لیار 777/777/57 مبلغ فیش منضماا به اضعترا اردمو کتبی رتبصو

 . تیم ها دیگر حق اعتراض را نخواهند داشت و امضاء برگ نتایج و زدن تیک گزینه عدم اعتراض به مسابقه ،هر مسابقه 

کمیته ي وـس از طیضبانا تاـتنبیه هـمربوط ياـه لعملراستودلیگ  تمسابقا نامه یینآ يبندها  از یک هر عایتر معد رتصو در 7-5

 . بود هداخوو براي تیم ها الزم االجرا  لعماا میز روي تنیس نسیورافدانضباطی 

 هباشگاي سو از همتخذ تتصمیما و دهبو نسیورافد تمسابقا کمیته هبعهد نهایی تصمیم ، هنشد بینی پیش اردمو هرگونه وزبر رتصو در 7-6

 . باشد می اءالجرا زمال نیکنازبا و ها

 

 . میباشد اءجرا قابل 1311ل سا ايبر و هسیدر میز روي تنیس نسیورافد تصویب به بند 27 و دهما 7 در هنام ئینآ ینا

 

 

 

 فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسالمی ایران
 
 


