
 بسمه تعالی

 

1400ن کشور در سال بانوادوره مسابقات لیگ برتر بزرگساالن باشگاه های  بیست و پنجمینآئین نامه   

 

اهداف : 1ماده   

   تقویت باشگاههاي و شکل گیرر به منظور کشوي لیگ برتر باشگاههات مسابقااري برگز 1-1

  مختلفي ستانهادر ایی اجرو افنی ي مینه هادرزد ـمرآنسانی کاوي اتربیت نیر 1-2

رملی کشوي تیم هان یکنازگی  مستمر باداـمو آتعد ـمسران شکاي ورزنمندیهااتوء تقاو ارقهرمانی ورزش شد و رتوسعه  1-3  

  اـگانهو ارنایع ـص، باشگاههااي برت تبلیغا 1-4

ل طودر که به نوعی اد فراسایر ن و پیشکسوتان ، داوران، سرپرستان، مربیاران، کاـشاي ورزرـالی بـابع مـین منامـت 1-5

د می شوند.ـمنه رـبهي آن وـمعندي و منافع مااز لیگ ت مسابقااري برگز  
 

ت :مسابقااري یخ برگزرتا 2ماده   

 برگزار و در مرحله  مرحله در سهد که در مرحله مقدماتی می شوار برگزه مامهر ر از کشوي لیگ برتر باشگاههات مسابقا

اي طی بخشنامه ي آن دـبنن اـمزه ـکه برنامو به صورت رفت و برگشت انجام خواهد شد  تیم برتر 4پلی آف با شرکت 

 هد شد.اخواعالم کلیه باشگاهها اي گانه براجد
 

ت :مسابقادر ختصاصی شرکت ایط اشر 3ماده   

تیم ها مجاز یک مدیر فنی )  -یک سرپرست -یک مربی  -ضافه یک سرمربی ایکن به زبا 12کثر اند حدامی توه هر باشگا 3-1

میز معرفی روي تنیس ن سیورایل  به فدذیط ابا شربه معرفی شخص دیگري با عنوانی غیر از عناوین اعالم شده نمی باشند (  

داده تحویل ن سیورافدت ابقاـه مسـه کمیتـا بـنهارك آشته باشند که مددایگ  شرکت لت مسابقادر نند اتی می توانفرو نماید 

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

گیرد بعداز زمان مذکور به هیچصورت فت مسابقات ر مرحلهن پایااز تیمها بایستی تا یک هفته پس  نقل و انتقاالت 3-1-1   

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

مربوطه می باشد.ه باشگاه تیم بعهدن هااهمرن و مربیان و یکنازحتمالی کلیه باادث امسئولیت حو  

  از دو بازیکن ملی پوش استفاده نماید. هرتیم میبایست  3-2

ع وـناز تی ـز بایسـن میـیو اد ـد شـهاخوم نجاایک میز روي بر ن و سیوراتأیید فدرد موپ دبل فیش با توت مسابقا 3-3

IRTTF-NOSHAD ارد باشد . ستاندع انور از توه و گیرمورد تایید فدراسیون تنیس روي میز بهمراه    

د .هد شاخوم عالامیز روي تنیس ن سیورافدت توسط کمیته مسابقات مسابقااري ساعت برگزي و بندن مازبرنامه  3-4  

باشد ه نرسیدب به حد نصان آن یکنازبااد یا تعدو ننماید ا پیدر مسابقه حضوه در ساعت تعیین شدرأس چنانچه باشگاهی  3-5

د( ودر صورت عدم قیقه قبل ساعت مسابقه محاسبه می شود 30ق از فون ماد ) زمی شوم عالاقیقه باخت فنی د 30 ازپس ،

میلیون ریال جریمه به حساب فدراسیون واریز نماید. 50حضورمبلغ   

با پوشش اسالمی شامل مقنعه، پیراهن آستین بلند و شلوار گرم )شن ه و روتیرس ست لبادو دهر تیم می بایست  3-6

ده ستفااغیر مشابه  يلباسهان از تیم میزبا، هنانگ پیررتشابه رت صودر شته باشد تا اه داهر مسابقه همرم نجااجهت ( ورزشی

ست.امی الزن پشت پیراهن ااـیکنزسامی بادرج اهمچنین ، نماید   

سانتی متر باالتر از زانو باشد لباس  20قد پیراهن بازیکنان باید حداکثر  :یح در خصوص لباس ورزشکارانضتو 3-6-1

کان مچ آن کشی باشد. حتی المقدور نباید به بدن چسبیده و تنگ باشد. آستین پیراهن بلند و تا مچ دست و در صورت ام

د.را کامال بپوشانناسامی بازیکنان پشت پیراهن حک شود. بازیکنان بجز مقنعه بایستی با هد بند موهاي خود   
 



 

 
از جریمه ل یان رمیلیوهفت نمایند مبلغ  یافترت زرد درکا 3لیگ برتر ت مسابقال طودر تیم ات نفراز چنانچه هر یک  3-7

ر ـغیو در ز ـیوارز  ـمیروي تنیس ن سیورافدب یک هفته به حساف بایستی ظرر مبلغ مذکودد . خذ می گراخاطی د فر

شت . داهد انخورا هی تیم مربوطه اهمرحق اطی ـخد رـفرت وـینصا  

میباشد.رت کادو م بمنزله قرمز مستقیرت کارت و قرمز بمنزله یک کارت زرد و ست کاابدیهی   

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

ساعت قبل تست  48تیم ها براي حضور در هر رمسابقه بایستی  خواهد شد. PCR خود را به کمیته مسابقات تحویل دهند.    

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

 و در صورت عدم حضور در مسابقه بازنده محسوب میشود.

 د :یل می باشح ذبشرت ین مسابقاه در اشرکت کنندي باشگاههاز نیارد موارك مد3-10

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

(www.portal.irttf.ir) 
  تیم کارت مربیگري درجه یک سرمربی-

ند. ل دارشتغاابه تحصیل ر کشوي نشگاههادر دایکنانی که زنشجویی جهت بادامعتبر ي کامپیوتررت کپی کاـ   

اي .)بره  غیرو له بانکی احوي نقده جودره وچک صا-يیزوارمانند فیش ت مسابقادر شرکت ورودي مالی مثبته رك ئه مداراـ 

دد(قید گرر مالی مذکورك مده در باشگام هرگونه مشکل ناي از جلوگیر  
 

مقررات مالی مسابقات : 4ماده   

ریال به حساب جام بانک ملت  000/000/001باید مبلغ  جهت ورودي مسابقات لیگ برتر باشگاههاي کشور هر تیم می 4-1

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

به  کمیته مسابقات فدراسیون تحویل نمایند. 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 

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

 ارسالی به حساب فدراسیون واریز خواهد شد . 

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

 نماید.

 

 

 

 

 

 

 

http://(www.portal.irttf.ir)/


 

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

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

 مسئولیت وقوع هر حادثه اي بعهده باشگاه میزبان خواهد بود .

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

 .میزبان می باشد

ه ـسپس نسبت بو ئه را اراقبلی ه باشگااز یکن زباب تسویه حساگ برن، یکنازبا باارداد عقد قراز باشگاهها میبایست قبل  4-5

از قبل دو هفته ها موظفند ه ست باشگاامی باشد . بدیهی ر عتباافاقد ارداد قررت ینصواغیر و در نمایند ام قدارداد اقري اـمضا

ي قم هاو رمبلغ ون بدسفید ي هااردادتحویل نمایند . ضمناً به قرن سیورافدت به کمیته مسابقاد را وـخارك مدت مسابقاز غاآ

    هد شد.انخوداده ثر اقعی ترتیب واغیر 
 

 

نحوه امتیازات و ارنج مسابقات : 5ماده   

مسابقه ه در اول نفرزي دوباادي و یک نفرزي ابا 4شامل آن نج ارکه دد می گرار برگززي با 5نج رت اربصوت ین مسابقاا 5-1

نیز ادي نفري ایهازباحق حضور در ارنج بازیهاي دو نفره  را ندارند و A1, B1 ه نفرت دومسابقار در حضواي که برد هد بواخو

نظر ز در متیااهر مسابقه نیم اي که برA4,B4),(A3,B3),(A2, B2),(A1, B1می شونده نج چیدن در اریکنازبا(بدین ترتیب 

 ز خواهدداشت. اـمتیانیم زي باخت هر باد و طبق برو هد شد اخوم نجااهر مسابقه زي با 5م تماو  )سته اگرفته شد

 نماید.ده ستفاد ایم خوـب تـترکیدر جی رخار شکااز دو ورزند اهر تیم می تو

    کند.ا پیدر یک مسابقه حضودر یکن زقل با سه  بااند حداهر تیم  می تو 5-2

عنوان 

 داوران
 درجه

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

بومی همان 

 استان
یک به 

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

غیربومی 

استانهاي 

 دیگر

ملی یا 

بین 

 المللی
000/800/1  000/800 ریال2000هرکیلومتر  ------   000/150  000/400  000/400  

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

بین  سرداور

 المللی
000/200/2  000/800 ریال2000هرکیلومتر  ------   000/150  000/400  000/400  

ناظر 

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

000/500/1 ــ پزشکیار  - ------ - - - 000/400  



اول که تیم د می شوار برگزمرحله مقدماتی تیم برتر  4ربا حضواف مرحله پلی و  تمرکزت مبصوردر سه دور ی تماقدله محمر 5-3

در تیمی که داد و هند ابقه خوسام مـا هـببصورت رفت و برگشت  و تیم دوم با تیم سوم گروه مقدماتی گروه چهارمتیم با 

کند در می ا دپیل راه کسب نماید به فیناي بیشترزات متیاا )دو بازي مرحله گروهی و دو بازي مرحله پلی آف(زيبا 4ع مجمو

میزبان مرحله رفت پلی آف پس از ست می یابد. دقهرمانی ان باشد به عنوده کسب کري بیشترز متیاانیز تیمی که ل فینازي با

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

 د.هد شامحاسبه خوي رو در رو یهازبا، تیم یا بیشتر زات دو متیاوي اتسارت صودر  ت و جدول رده بنديمسابقان پایادر  5-4
 

ت :    یز مسابقااجو 6ده ما  

تنیس ن سیوراهد شد . فداخواء هدال امدو حکم ، قهرمانی م جان  سیورافدي سوت از مسابقاك مشترم تا سوي اول به تیم ها

لمللی معرفی می نماید.ابین ت مسابقار در جهت حضورا نمایند کسب ق را ین فوومیز باشگاههایی که عناروي   
 

ت : یط عمومی مسابقااشر 7ده ما  

و از (IRTTF) زـمیروي لمللی تنیس ابین ن سیورافدرات مقرو نین اخرین قوس آساانظر مسائل  فنی برت از ین مسابقاا 7-1

ان رـیاسالمی ري امیز جمهوروي تنیس ن سیورافدن و نااجوي وزارت ورزش و یین نامه هاس آساانضباطی برو ایی اجرار  ـنظ

به ذ و تخازم را االت تصمیمان سیورافدت باشد مسابقاه نامه پیش بینی نشدآئین ین در اکه اردي موو در شد  دـهاخو ارزـبرگ

 شت. اگذاهد خوا رـجرد اوـم

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

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

کمیته ف طراز  1400ل سادر که ي جدیدم فرس ساابراعضاي تیم پس از اعالم آمادگی کتبی باشگاه و با ه باشگاارداد قر 3-7

به ن سیورافدو مربوطه ن ستااهیئت در بایستی و هد گرفت اخوار باشگاهها قرر ختیاـز در امیروي یس ـتنن سیورافدت ابقامس

 د.ثبت برس

ا ـیه شته باشد می بایست بوسیله مدیر باشگااض داعتري ایگره دیا به باشگاو یی  اجرارد امواز چنانچه تیمی به یکی  7-4

یک ساعت به کمیته ت مدف ظرل را یار 000/000/10فیش مبلغ م نضماابه اض عتررد ااکتبی مورت ت تیم بصوـسرپرس

د. پس از پایان هر مسابقه و امضاء برگ نتایج و زدن تیک گزینه عدم اعتراض به مسابقه ، تیم ها دیگر حق هدتحویل ت مسابقا

 اعتراض را نخواهند داشت.

از طی ضبانت ااـه تنبیهـمربوطي اـلعمل هراستودلیگ ت مه مسابقایین ناي آبندهااز  عایت هر یک م رعدرت صودر  7-5

 بود.هد اخول و براي تیم ها الزم االجرا عماامیز روي تنیس ن سیورافدي کمیته انضباطی وـس

ه از متخذت تصمیماده و بون سیورافدت مسابقا هتصمیم نهایی بعهده ، پیش بینی نشدارد هرگونه مووز بررت صودر  7-6

 می باشد.اء الجرزم االن یکنازباو ها ه باشگاي سو
 

قابل   1400ل سااي بره و سیدرمیز روي تنیس ن سیورابند به تصویب فد 33ده و ما 7در ئین نامه آین ا

اء میباشد.جرا  

 

ی اسالمی ایرانفدراسیون تنیس روی میز جمهور  


