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 بسمه تعالی 

 

 1400آئین نامه سی ا مین دوره مسابقات لیگ برتر بزرگساالن باشگاه های آقایان کشور در سال 

 

 اهداف :   1ماده  

   برگزاري مسابقات لیگ برتر باشگاههاي کشور به منظور شکل گیري و تقویت باشگاهها  1-1

  تربیت نیروي انسانی کارآمـد درزمینه هاي فنی و اجرایی در استانهاي مختلف  1-2

 توسعه و رشد ورزش قهرمانی و ارتقاء توانمندیهاي ورزشکاران مسـتعد و آمـادگی  مستمر بازیکنان تیم هاي ملی کشور  1-3

  تبلیغات براي باشگاهها، صـنایع و ارگانهـا  1-4

تـامین منـابع مـالی بـراي ورزشـکاران، مربیان، سرپرستان ، داوران، پیشکسوتان و سایر افراد که به نوعی در طول برگزاري   1-5

 مسابقات لیگ از منافع مادي و معنـوي آن بهـره منـد می شوند. 
 

 تاریخ برگزاري مسابقات :   2ماده  

در دو مرحله مقدماتی در دو گروه و پلی آف برگزار می شود که در مرحله  مسابقات لیگ برتر باشگاههاي کشور از شهریور ماه و 

تیم برتر هر گروه و به صورت رفت و برگشت   2مقدماتی بصورت دوره اي رفت و برگشت برگزار و در مرحله پلی آف با شرکت  

 اعالم خواهد شد. انجام خواهد شد که برنامـه زمـان بنـدي آن طی بخشنامه اي جداگانه براي کلیه باشگاهها 
 

 شرایط اختصاصی شرکت در مسابقات :   3ماده  

یک مدیر فنی ) تیم ها مجاز    -یک سرپرست  -یک مربی    -بازیکن به اضافه یک سرمربی    12هر باشگاه می تواند حداکثر    3-1

به معرفی شخص دیگري با عنوانی غیر از عناوین اعالم شده نمی باشند (  با شرایط ذیل  به فدراسیون تنیس روي میز معرفی  

شرکت داشته باشند که مدارك آنهـا بـه کمیتـه مسـابقات فدراسیون تحویل داده نماید و نفراتی می توانند در مسابقات لیگ   

   بازیکن میتوانند حضور داشته باشند. 7شود . الزم به ذکر است در هنگام برگزاري در نیمکت هر تیم فقط 

داز زمان مذکور به هیچ وجه  صورت گیرد بعرفت مسابقات   تیمها بایستی تا یک هفته پس از پایان مرحله نقل و انتقاالت  3-1-1

 تیم ها حق جابجایی و نقل و انتقال را نخواهند داشت.

 مسئولیت حوادث احتمالی کلیه بازیکنان و مربیان و همراهان تیم بعهده باشگاه مربوطه می باشد. 

 میشود( هرتیم میبایست از صد بازیکن برتر رنکینگ حداقل سه بازیکن معرفی نماید)رنکینگ پیوست     3-2

-IRTTFمسابقات با توپ دبل فیش مورد تأیید فدراسیون و بر روي یک میز انجام خواهـد شـد و ایـن میـز بایسـتی از نـوع    3-3

NOSHAD   . مورد تایید فدراسیون تنیس روي میز بهمراه گیره و تور از نوع استاندارد باشد 

 ته مسابقات فدراسیون تنیس روي میز اعالم خواهد شد . برنامه زمان بندي و ساعت برگزاري مسابقات توسط کمی  3-4

چنانچه باشگاهی رأس ساعت تعیین شده در مسابقه حضور پیدا ننماید و یا تعداد بازیکنان آن به حد نصاب نرسیده باشد    3-5

ورت عدم  دقیقه قبل ساعت مسابقه محاسبه می شود( ودر ص  30دقیقه باخت فنی اعالم می شود ) زمان فوق از    30  ،پس از

 میلیون ریال جریمه به حساب فدراسیون واریز نماید. 50حضورمبلغ 
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هر تیم می بایست دو دست لباس تیره و روشن )پیراهن و شورت( جهت انجام هر مسابقه همراه داشته باشد تا در صورت   3-6

ن درج اسامی بازیکنـان پشت پیراهن  تشابه رنگ پیراهن و شورتها، تیم میزبان از لباسهاي غیر مشابه استفاده نماید ، همچنی

 الزامی است.

کارت زرد دریافت نمایند مبلغ هفت میلیون ریال جریمه از فرد   3چنانچه هر یک از نفرات تیم در طول مسابقات لیگ برتر    3-7

اینصـورت خاطی اخذ می گردد . مبلغ مذکور بایستی ظرف یک هفته به حساب فدراسیون تنیس روي میـز  واریـز و در غیـر  

 فـرد خـاطی حق همراهی تیم مربوطه را نخواهد داشت .  
 بدیهی است کارت زرد و قرمز بمنزله یک کارت و کارت قرمز مستقیم بمنزله دو کارت میباشد. 

مسابقات با پروتکل هاي بهداشتی اعالم شده توسط فدراسیون پزشکی و کمیته پزشکی فدراسیون تنیس روي میز برگزار    3-8

 خود را به کمیته مسابقات تحویل دهند.   PCRساعت قبل تست  48تیم ها براي حضور در هر رمسابقه بایستی  د.خواهد ش

ساعت تاخیر انجام خواهد گرفت و   24چنانچه تیمی بدلیل باطل شدن پرواز موفق به حضور به موقع نگردد این مسابقه با    3-9

 میشود. در صورت عدم حضور در مسابقه بازنده محسوب 

 مدارك مورد نیاز باشگاههاي شرکت کننده در این مسابقات بشرح ذیل می باشد :   3-10

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

www.portal.irttf.ir) ) 

   تیم درجه یک سرمربی کارت مربیگري-

 ـ کپی کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم یا موقت یا کارت خرید خدمت یا دفترچه آماده به خدمت   

 ـ کپی کارت کامپیوتري معتبر دانشجویی جهت بازیکنانی که در دانشگاههاي کشور به تحصیل اشتغال دارند.  

چک صادره وجوه نقدي حواله بانکی و غیره  .)براي -مانند فیش واریزي  ـ ارائه مدرك مالی مثبته ورودي شرکت در مسابقات

 جلوگیري از هرگونه مشکل نام باشگاه در مدرك مالی مذکور قید گردد( 
 

 مقررات مالی مسابقات :  4ماده  

ریال به حساب جام بانک ملت    000/000/400جهت ورودي مسابقات لیگ برتر باشگاههاي کشور هر تیم می باید مبلغ    :4-1

قبل از قرعه کشی  شعبه مستقل مرکزي تهران بنام فدراسیون تنیس روي میز جمهوري اسالمی ایران    1869557770شماره  

 تحویل نمایند.به  کمیته مسابقات فدراسیون  اواریز و فیش آنرمسابقات 

هیچ بازیکنی بدون صدورکارت حق شرکت در مسابقات را   همراه داشتن کارت شرکت در مسابقات لیگ الزامی است و  :4-2

ریال  و در صورت  000/500ندارد ولی در صورت همراه نداشتن ) در صورت داشتن مجوز بازي ( به ازاي هر بازیکن مبلغ 

ریال جریمه نقدي دریافت میشود که توسط سرداور گزارش و براساس نامه   000/700مفقود شدن جهت تحویل مجدد مبلغ 

 ارسالی به حساب فدراسیون واریز خواهد شد .   

اقدام    "میزبان  موظف است بالفاصله بعداز اتمام مسابقه نسبت به تسویه حساب با کادر برگزاري طبق جدول ذیل نقدا  :  4  -3

 نماید. 

http://www.portal.irttf.ir)/
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در صورت ارائه بلیط هواپیما توسط داوران غیر بومی و ناظر فدراسیون از سوي باشگاه میزبان قابل پرداخت می باشد در    - 1  

 غیراینصورت طبق جدول فوق پرداخت می شود . 

پزشکیار   -2   و در صورت عدم حضور  است  الزامی  پزشکیار در مسابقات  وزارت ورزش وجوانان حضور  بخشنامه  به  توجه  با 

           مسئولیت وقوع هر حادثه اي بعهده باشگاه میزبان خواهد بود . 

ظامات ، پزشک ، بعهده باشگاه  پرداخت هزینه هاي برگزاري مسابقات ، شامل اجاره سالن ، خدمات ، سرپرست سالن ، انت : 4-4

 .  میزبان می باشد

باشگاهها میبایست قبل از عقد قرارداد با بازیکنان، برگ تسویه حساب بازیکن از باشگاه قبلی را ارائه و سپس نسبت بـه    4-5

ظفند دو هفته قبل از امضـاي قرارداد اقدام نمایند و در غیر اینصورت قرارداد فاقد اعتبار می باشد . بدیهی است باشگاه ها مو

آغاز مسابقات مدارك خـود را به کمیته مسابقات فدراسیون تحویل نمایند . ضمناً به قراردادهاي سفید بدون مبلغ و رقم هاي  

    غیر واقعی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 درجه  عنوان داوران 

مبلغ خالص  

پرداختی  

 بریال 

ایاب وذهاب  

 شهرستان 

ایاب وذهاب  

 تهران 

ایاب و ذهاب زمینی در  

 صورت عدم ارائه بلیط هواپیما 

 هزینه غذا 

 شام  نهار  صبحانه 

بومی همان  

 شهر 
یک به  

 باال 
 400/ 000 400/ 000 150/ 000 ــــ  700/ 000 500/ 000 1/ 200/ 000

بومی همان  

 استان 
یک به  

 باال 
 400/ 000 400/ 000 150/ 000 ریال   2000هرکیلومتر   ------  600/ 000 1/ 500/ 000

غیربومی  

استانهاي  

 دیگر 

ملی یا  

بین  

 المللی 
 400/ 000 400/ 000 150/ 000 ریال 2000هرکیلومتر   ------  800/ 000 1/ 800/ 000

 400/ 000 400/ 000 150/ 000 ریال   2000هرکیلومتر   ------  800/ 000 2/ 000/ 000 ملی  سرداور 
بین   سرداور 

 المللی 
 400/ 000 400/ 000 150/ 000 ریال 2000هرکیلومتر   ------  800/ 000 2/ 200/ 000

ناظر  

 فدراسیون 
 400/ 000 400/ 000 150/ 000 ریال   2000هرکیلومتر   ------  800/ 000 2/ 000/ 000 ــ 

 400/ 000 - - - ------  - 1/ 500/ 000 ــ  پزشکیار 
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داد آنها کسر و به حساب فدراسیون  باشگاه ها می بایست بیست درصد قرارداد بازیکنان و ده درصد کادر فنی را از مبلغ قرار  4-6

واریز نمایند  . باشگاهها می بایسـت درصـدهاي  ذکـر شده را تا قبل از مرحله برگشت مقدماتی به حساب فدراسیون واریز و 

 فیش آنرا به کمیته مسابقات تحویل نمایند. 
 

 نحوه امتیازات و ارنج مسابقات :  5ماده  

بازي انفرادي و یک بازي دونفره در اول مسابقه   4بازي برگزار می گردد که ارنج آن شامل    5این مسابقات بصورت ارنج    5-1

حق حضور در ارنج بازیهاي دو نفره  را ندارند و بازیهاي انفرادي نیز A1, B1 خواهد بود که براي حضور در مسابقات دونفره  

( که براي هر مسابقه نیم امتیاز در  A1, B1),(A2, B2),(A3,B3),(A4,B4شوند  )بدین ترتیب بازیکنان در ارنج چیده می  

 بازي هر مسابقه انجام خواهد شد و طبق برد و باخت هر بازي نیم امتیـاز خواهدداشت.   5نظر گرفته شده است و تمام 

 هر تیم می تواند از دو ورزشکار خارجی در ترکیـب تـیم خود استفاده نماید. 

    یم  می تواند حداقل با سه  بازیکن در یک مسابقه حضور پیدا کند. هر ت 5-2

تیم برتر دو گروه برگزار می شود که تیم اول با تیم دوم گروه دیگر بصورت رفت و برگشت بـا   2مرحله پلی اف با حضور    5-3

ال راه پیدا می کند در بازي فینال  بازي امتیازات بیشتري کسب نماید به فین  2هـم مسابقه خواهند داد و تیمی که در مجموع  

نیز تیمی که امتیاز بیشتري کسب کرده باشد به عنوان قهرمانی دست می یابد. میزبان مرحله رفت پلی آف پس از پایان مرحله 

 مقدماتی مشخص میگردد و میزبان مرحله فینال نیز پس ازپایان مرحله پلی آف مشخص خواهد شد. 

 رده بندي در صورت تساوي امتیازات دو تیم یا بیشتر ، بازیهاي رو در رو محاسبه خواهد شد.  در پایان مسابقات و جدول   5-4
 

 جوایز مسابقات :       6ماده  

به تیم هاي اول تا سوم مشترك مسابقات از سوي فدراسیون  جام قهرمانی ، حکم و مدال اهداء خواهد شد . فدراسیون تنیس  

 روي میز باشگاههایی که عناوین فوق را کسب نمایند را جهت حضور در مسابقات بین المللی معرفی می نماید. 
 

 شرایط عمومی مسابقات :    7ماده  

( و از    ITTFاین مسابقات از نظر مسائل  فنی براساس آخرین قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی تنیس روي میـز   )   7-1

نظـر  اجرایی و انضباطی براساس آیین نامه هاي وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون تنیس روي میز جمهوري اسالمی ایـران  

نامه پیش بینی نشده باشد مسابقات فدراسیون تصمیمات الزم را اتخاذ و به   ئینآبرگـزار خواهـ شد و در مواردي که در این  

 گذاشت.    هدمـورد اجـرا خوا

در صورتیکه تعداد تیم هاي شرکت کننده کمتر از هشت تیم باشند در یک جدول و در صورتیکه هشت تیم حضور داشته  7-2

 و دو تیم از هر گروه به مرحله پلی اف راه پیدا میکنند.  باشند در دو گروه و بصورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد

از طرف کمیته   1400قرارداد باشگاه با اعضاي تیم پس از اعالم آمادگی کتبی باشگاه و براساس فرم جدیدي که در سال    7-3

استان مربوطه و فدراسیون به مسابقات فدراسیون تنـیس روي میـز در اختیار باشگاهها قرار خواهد گرفت و بایستی در هیئت  

 ثبت برسد.

یـا    7-4 باشگاه  بایست بوسیله مدیر  اعتراض داشته باشد می  باشگاه دیگري  به  یا  و  اجرایی   موارد  از  به یکی  چنانچه تیمی 

ریال را ظرف مدت یک ساعت به کمیته مسابقات    000/000/10سرپرسـت تیم بصورت کتبی موارد اعتراض به انضمام فیش مبلغ  
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حویل دهد. پس از پایان هر مسابقه و امضاء برگ نتایج و زدن تیک گزینه عدم اعتراض به مسابقه ، تیم ها دیگر حق اعتراض را ت

 نخواهند داشت.

در صورت عدم رعایت هر یک از  بندهاي آیین نامه مسابقات لیگ دستورالعمل هـاي مربوطـه تنبیهـات انضباطی از سـوي   7-5

 سیون تنیس روي میز اعمال و براي تیم ها الزم االجرا خواهد بود.کمیته انضباطی فدرا

مسابقات فدراسیون بوده و تصمیمات متخذه از سوي   هدر صورت بروز هرگونه موارد پیش بینی نشده ، تصمیم نهایی بعهد 7-6

 باشگاه ها و بازیکنان الزم االجراء می باشد. 
 

 قابل اجراء میباشد.    1400راسیون تنیس روي میز رسیده و براي سال  بند به تصویب فد   33ماده و    7این آئین نامه در  
 

 

 

 فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسالمی ایران 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


