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بسمه تعالی

((جهش تولید))

اداره کل ورزش و جوانان استان ... 
رئیس محترم هیئت تنیس روی میز استان ... 

مدیریت محترم باشگاه ورزشی ... 

باسالم
احتراما ، به پیوست آئین نامه مسابقات لیگ برتر جوانان و نوجوانان پسر و دختر باشگاه های کشور ( ٣ 
صفحه ) ، فرم قرارداد بازیکنان ( ٣ صفحه ) و پروتکل های بهداشتی مسابقات ( ٢٨ صفحه پیوست ) ارسال 
می گردد . لذا مقتضی است دستور فرمائید تیم تنیس روی میز آن باشگاه هماهنگی های الزم جهت حضور 
در مسابقات لیگ برتر و مطالعه دقیق پروتکل های بهداشتی را مبذول نمایند . تیم ها بایستی معرفی نامه و 
فیش واریز مبلغ ٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به شماره حساب ١٨٦٩٥٥٧٧٧٠ بانک ملت شعبه مستقل مرکزی بنام 
فدراسیون تنیس روی میز بابت تأمین هزینه های برگزاری مسابقات را تا تاریخ ٨ بهمن ٩٩ به فدراسیون 

ارسال نمایند . 
ضمنا برخی از موارد مهم که بایستی تیم ها رعایت نمایند به شرح ذیل اعالم می شود :

 ١- طبق پروتکل های بهداشتی اعالم شده تیم ها بایستی ٤٨ ساعت قبل جواب تست های آزمایشگاهی 
کرونا ( PCR اعضاA تیم ٤٨ ساعت قبل از آغاز مسابقات را به فدراسیون ارائه گردد . نامه پزشک مبنی به 

عدم عالئم کرونا قابل قبول نیست .
 ٢- طبق پروتکل های بهداشتی در صورت مثبت شدن تست هر کدام از افراد تیم ها حق ورود به سالن 

مسابقات را ندارند .
٣- در موقع برگزاری مسابقات فقط بازیکنان داخل کورت بازی از ماسک استفاده نخواهند کرد و کلیه افراد 

حاضر در سالن شامل کادر برگزاری و دیگر اعضا تیم ها در تمام طول مسابقه استفاده از ماسک الزامی است.
٤- اعضاA تیم های شرکت کننده بایستی به اندازه کافی ماسک و مواد ضدعفونی کننده بهمراه داشته باشند. 

آئین نامه مسابقات لیگ برتر جوانان و نوجوانان پسر و دختر باشگاه های  کشور - ١٣٩٩

پیمان حسنی
 دبیر فدراسیون
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ا- اهداف :

١- ١ : برگزاری مسابقات لیگ باشگاههای کشور به منظور شکل گیری و تقویت باشگاهها ١- ٢: تربیت 
نیروی انسانی کارآمد در زمینه های فنی و اجرایی در استانهای مختلف ١- ٣ : توسعه و رشد ورزش قهرمانی 
و ارتقاA توانمندیهای ورزشکاران مستعد و آمادگی مستمر بازیکنان تیم های ملی کشور ١- ٤: تبلیغات برای 
باشگاهها، صنایع و ارگانها ١ – ٥ : تامین منابع مالی برای ورزشکاران ، مربیان ، سرپرستان ، داوران، 
پیشکسوتان و سایر افراد که به نوعی در طول برگزاری مسابقات لیگ از منافع مادی و معنوی آن بهره مند 

می شوند .
 ۲- تاریخ برگزاری مسابقات تیم های شرکت کننده :

مسابقات لیگ برتر جوانان و نوجوانان باشگاههای کشور بصورت متمرکز و در یک مرحله و با در نظر گرفتن 
پروتکل های بهداشتی ( پیوست ) برگزار می شود . 

تاریخ برگزاری پسران : ٢٩ بهمن الی ٢ اسفند ماه ١٣٩٩ – خانه تنیس روی میز اصفهان
تاریخ برگزاری دختران : ٧ الی ٩ اسفند ماه ١٣٩٩ – خانه تنیس روی میز اصفهان

تیم های شرکت کننده : 
مسابقات با حضور حداکثر ١٢ تیم برگزار می شود که ٤ تیم برتر سال گذشته بهمراه ٢ تیم میزبان و ٦ 
تیمی دیگر که شرایط مندرج در این آئین نامه را رعایت کنند می توانند در مسابقات شرکت نمایند . در 

صورتی که تیم ها از تعداد تعیین شده بیشتر باشند بر اساس رنکینگ انتخاب خواهند شد . 
تیم های برتر سال گذشته پسران : ١- هیئت قم ٢- نفت و گاز گچساران ٣- هیئت قزوین ٤- هیئت 

گراش    
 ٣- شرایط اختصاصی شرکت در مسابقات :

١ - ٣ : هر باشگاه می تواند حداکثر ٦ بازیکن ، یک مربی و یک سرپرست جمعاً ٨ نفر با شرایط ذیل تا تاریخ 
٨ بهمن ٩٩ با ثبت نام در سامانه ملی تنیس روی میز ( www.portal.irttf.ir) به فدراسیون معرفی 

نماید .
٢ – ٣ : هر تیم می بایست دو دست لباس تیره و روشن (پیراهن و شورت) جهت انجام هر مسابقه همراه 
داشته باشد تا در صورت تشابه رنگ پیراهن و شورتها، به قید قرعه یک تیم از لباسهای غیر مشابه استفاده 

نماید .
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٣ - ٣ : چنانچه هر یک از نفرات تیم در طول مسابقات ٣ کارت زرد دریافت نمایند مبلغ سه میلیون ریال 
جریمه از فرد خاطی گرفته خواهد شد. مبلغ مذکور بایستی به حساب فدراسیون تنیس روی میز واریز گردد 
در غیر اینصورت بازیکن با مربی حق بازی یا راهنمایی را نخواهد داشت. بدیهی است کارت زرد و قرمز 

بمنزله یک کارت زرد و کارت قرمز مستقیم بمنزله دو کارت زرد می باشد .
٤ – ٣ : مدارک مورد نیاز باشگاههای شرکت کننده در این مسابقات بشرح ذیل می باشد :

- معرفی نامه تیم بهمراه ثبت نام همه اعضای تیم در سامانه ملی تنیس روی میز ( بند ١ – ٣ )  
- اصل قرارداد باشگاه با بازیکنان و کادر فنی تیم . 

- اصل گواهی تحصیلی عکس دار بازیکنان که به تأیید اداره کل آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی 
جاری رسیده باشد . ( در سامانه ملی بارگذاری شود ) 

- داشتن کارت عضویت فدراسیون ، بیمه ورزشی اعضای تیم الزامی میباشد .
 ماده ۴: نحوه برگزاری و ارنج مسابقات :

١ - ٤: این مسابقات بصورت ارنج ٧ بازی برگزار می گردد که ارنج آن شامل ٦ بازی انفرادی و یک بازی 
دوبل خواهد بود . تیم ها بایستی در ارنج انفرادی از دو بازیکن نوجوانان ( متولدین ١٣٨٤/١٠/١١ ) و دو 
بازیکن جوانان ( متولدین ١٣٨٠/١٠/١١ ) و در بازی دونفره نیز از یک بازیکن نوجوان و یک بازیکن جوان 

استفاده نمایند . A١ و A٢ همچنین B١ و B٢ حق حضور در مسابقه دونفره را ندارند. 
٢ – ٤ : مسابقات لیگ برتر نوجوانان و جوانان پسر باشگاههای کشور در یک مرحله بصورت گروهی و حذفی 
برگزار می شود که پس از اعالم آمادگی تیم ها نحوه برگزاری اعالم می شود . تیم ها بر اساس رنکینگ ملی 
بازیکنان در سال ٩٨ سیدبندی خواهند شد . تیم ها از ٦ بازیکن معرفی شده بایستی ٥٠ درصد آنها رنکینگ 

ملی زیر ٤٠ داشته باشند .  
٣ – ٤ : هر تیم می تواند حداقل با سه بازیکن در یک مسابقه حضور پیدا کند .

٤ – ٤ : در صورت نیاز به سایر تغییرات ، فدراسیون تنیس روی میز مراتب را قبال به آگاهی می رساند . 
ماده ۵: هزینه ها : 

 ١ – ٥ : پرداخت مبلغ ٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به شماره حساب ١٨٦٩٥٥٧٧٧٠ بانک ملت شعبه مستقل 
مرکزی بنام فدراسیون تنیس روی میز بابت تأمین هزینه های برگزاری مسابقات و ارسال فیش واریزی 

بهمراه معرفی نامه به فدراسیون .



١٣٩٩/١٠/١٥

٩٩/٨٤٧٥

دارد

١٣٩٩/١٠/١٥

٩٩/٨٤٧٥

دارد
٢ – ٥ : اسکان تیم ها بعهده باشگاههای شرکت کننده می باشد . 

٣ – ٥ : تیم ها بایستی ٤٨ ساعت قبل از آغاز مسابقات تست PCR اعضای تیم خود را به کمیته مسابقات 
فدراسیون ارسال نمایند . ( مهم : نامه مورد قبول نیست و بایستی حتما تست های آزمایشگاهی ارائه شود ) 

٤ – ٥ : به تیم های اول تا سوم مشترک مسابقات از سوی فدراسیون تنیس روی میز جام قهرمانی ، حکم و 
مدال اهداA خواهد شد .

٥-٥ : تامین محل اسکان و تغذیه کادر برگزاری بعهده میزبان و پرداخت حق الزحمه آنان بر عهده 
فدراسیون می باشد .

ماده ۶: شرایط عمومی مسابقات : 
١ – ٦ : این مسابقات از نظر مسائل فنی بر اساس آخرین قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی تنیس روی 
میز و از نظر اجرایی و انضباطی بر اساس آیین نامه های وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون تنیس روی میز 

جمهوری اسالمی ایران برگزار خواهد شد .
٢ – ٦ : قرارداد باشگاه با بازیکن و کادر فنی بر اساس فرم جدیدی که در سال ١٣٩٩ از طرف کمیته 
مسابقات فدراسیون تنیس روی میز در اختیار باشگاهها قرار خواهد گرفت و با رعایت آئین نامه لیگ در سال 

١٣٩٩ معتبر خواهد بود .
٣ – ٦ : بازیکنان نوجوانان و جوانان میتوانند درلیگ های بزرگساالن با سایر باشگاههای دیگر قرارداد منعقد 

نمایند .
٤ – ٦ : چنانچه تیمی به یکی از موارد اجرایی و یا به باشگاه دیگری اعتراض داشته باشد می بایست بوسیله 
مدیر باشگاه یا سرپرست تیم بصورت کتبی موارد اعتراض به انضمام فیش مبلغ پنج میلیون ریال را ظرف 

مدت یک ساعت پس از انجام مسابقه به سرداور تحویل دهد . 
٥ - ٦ : در صورت عدم رعایت هر یک از بندهای آیین نامه مسابقات لیگ و دستورالعمل های مربوطه 

تنبیهات انضباطی از سوی کمیته مسابقات فدراسیون اعمال خواهد شد .
٦ - ٦ : در صورت بروز هرگونه موارد پیش بینی نشده ، تصمیم نهایی بعهده فدراسیون تنیس روی میز بوده 

و تصمیمات متخذه از سوی باشگاه ها و بازیکنان الزم االجراA می باشد .

فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسالمی ایران


