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 آیین نامه مسابقات لیگ برتر بزرگساالن تنیس روی میز استان اصفهان 

 1398 -1397 فصل  -آقایان 

 

 اهداف : .1

گیری و تقویت باشگاه ها، هیأت ها و دسته جات شهرستان های استان به منظور شکلبرگزاری مسابقات لیگ  .1-1

 ها، هیأت ها و دسته جاتباشگاه

 های مختلف تربیت نیروی انسانی کارآمد در زمینه های فنی و اجرائی در شهرستان .1-2

بازیکنان رده سنی مختلف های ورزشکاران مستعد و آمادگی مستمر  توسعه و رشد ورزش قهرمانی و ارتقاء توانمندی .1-3

 های استان تیم

 ها ، صنایع و ارگانه هاتبلیغات برای باشگا .1-4

، داوران و سایر افراد که به نوعی در طول برگزاری اران، مربیان، سرپرستانتامین منابع مالی برای هیات ها، ورزشک .1-5

 مسابقات لیگ از منافع مادی و معنوی آن بهره مند می شوند.

 

 مسابقات :تاریخ برگزاری  .2

مسابقات لیگ باشگاهی استان پس از اعالم آمادگی باشگاه ها که برنامه زمان بندی آن طی بخشنامه ای جداگانه برای کلیه 

 شرکت کنندگان ارسال خواهد شد، برگزار می گردد.

 

 شرایط اختصاصی شرکت در مسابقات : .3

، یک سرپرست، یک پزشکیار و یک مسئول تدارکات، به هیات بازیکن به اضافه یک مربی 8.   هر باشگاه می تواند حداکثر 3-1

استان استان معرفی نماید و نفراتی می توانند در مسابقات لیگ شرکت داشته باشند که مدارک آنها به هیات استان تحویل و 

 تاییدیه آن گرفته شده باشد.

م نمایند و اضافه کردن بازیکن پس از دور رفت مجاز .  تیم ها بایستی تا پایان دور رفت نسبت به تکمیل تیم خود اقدا3-1-1 

 نمی باشد. 
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ن چهار نفر برتر استان طبق رنکینگ رسمی کشور ) سجاد حسینی، از بی.  جهت جذاب تر شدن مسابقات هر تیم 3-1-2

 فقط مجاز به استفاده از یک نفر می باشد. میالد عابدینیان( و مهرشاد پوده محمد فرقدانی،

 حضور بازیکنان غیربومی به هر تعداد در هر تیم بالمانع می باشد..  3-1-3

 به باال( در ارنج مسابقات اجباری می باشد. 11/10/1379. حضور یک بازیکن جوان )متولدین 3-1-4

 ..  مسئولیت حوادث احتمالی کلیه بازیکنان و مربیان و همراهان تیم بعهده باشگاه مربوطه می باشد3-1-5

و بر روی یک میز انجام خواهد شد. در خصوص تماشاگران نیز باشگاه   Nittaku J-Top.   مسابقات با توپ پالستیکی 3-2

ظر سرداور موظف می باشد رعایت فاصله آنان را تا میز مسابقه و نیز هماهنگی جهت تشویق صحیح که مزاحمتی میزبان با ن

یک میز که از نوع میز مسابقه خواهد بود باید جهت تمرین در سالن  برای برگزاری مسابقه نداشته باشد را اعمال نمایند. ضمناً

برگزاری مسابقات را ابتدای فصل مسابقات بصورت کتبی به هیات استان  های میزبان موظفند محل پیش بینی گردد. باشگاه

 ..اطالع داده تا جهت بازدید و تایید آن اقدامات الزم صورت گیرد

.   مسابقات طبق برنامه زمانبندی اعالم شده از طرف هیات استان برگزار می گردد و تغییر ساعت صرفاً با تایید هیات استان 3-3

تیم ها می بایست  نیم ساعت قبل از شروع مسابقه ارنج خود را به سرداور مسابقه ارائه دهند و یک ربع قبل از شروع،  مجاز می باشد و

نفرات تیم ها معرفی و رأس ساعت مسابقه آغاز شود. به ازای هر دقیقه تأخیر از ساعت اعالم شده رسمی شروع مسابقه مبلغ 

ته شده و می بایست تیم خاطی طی فیش واریزی به حساب هیأت تنیس روی میز استان ریال به عنوان جریمه در نظر گرف 000/100

 اصفهان واریز نماید.

تا قبل از مسابقه ریال به عنوان جریمه  000/000/3.   چنانچه تیمی در یک مسابقه حضور پیدا ننماید عالوه بر باخت فنی مبلغ 3-4

  می بایست به حساب هیأت تنیس روی میز استان اصفهان واریز نماید. بعدی 

 30س ساعت تعیین شده حضور پیدا ننماید و یا تعداد بازیکنان آن به حد نصاب نرسیده باشد پس از أ.   چنان چه تیمی ر3-5

 ( ) زمان فوق از ساعت مشخص شده در زمان بندی مسابقات محاسبه می گردد .دقیقه باخت فنی اعالم خواهد شد

 پیراهن و شورت( جهت انجام هر مسابقه باشد..   هر تیم می بایست دارای لباس متحد الشکل )3-6

برنامه مسابقات لیگ برتر بزرگساالن استان فقط با توجه به شرکت بازیکنان بومی استان در مسابقات و اردوهای ملی .  3-7

ییر نخواهد تغییر خواهد یافت و سازمان لیگ استان در قبال برنامه های بازیکنان غیر بومی تعهدی نداشته و تاریخ مسابقات تغ

 کرد.
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ریال از شرکت در  000/000/20چنانچه تیمی از مسابقات به هر دلیلی انصراف دهد عالوه بر جریمه نقدی به مبلغ  .3-8

می بایست به حساب هیأت تنیس روی میز استان اصفهان واریز  حروم می گردد. ضمناً مبلغ جریمهمسابقات لیگ سال آینده م

 گردد.

. تیم هایی می توانند در مسابقات لیگ برتر شرکت نمایند که دارای پروانه باشگاه از اداره کل ورزش و جوانان باشند. 3-9

 شرکت تیم ها با نام و معرفی نامه هیأت شهرستان بالمانع می باشد. 

نبودن مدارک کلیه عواقب بر  .   کنترل فرم شرکت کننده در هر مسابقه وظیفه سرداور مسابقه بوده و در صورت کامل3-10

 عهده سرپرست تیم می باشد.

.   صدور فرم شرکت در مسابقات از سوی هیات استان بر اساس معرفی نامه تیم ها صورت می پذیرد و مسئولیت صحت 3-11

 آن بر عهده تیم ها می باشد.

 باشد:.   مدارک مورد نیاز باشگاههای شرکت کننده در این مسابقات بشرح ذیل می 3-12

معرفی نامه تیم به همراه کپی شناسنامه عکس دار بازیکنان و مدرک مربیگری مربیان که می بایست حداقل دارای کارت  -

 درجه دو باشد.

 باشند. اصل گواهی تحصیلی عکس دار در سال تحصیلی جاری بازیکنانی که دارای شناسنامه عکس دار نمی -

 طعه عکس پشت نویسی شده برای کلیه اعضای باشگاهاصل و کپی کارت بیمه ورزشی سال جاری، دو ق -

 کارت عضویت فدراسیون -

 واریز وجه ورودیه به حساب هیات استان تا قبل از شروع اولین بازی و گرفتن تاییده آن . -

را .   چنان چه باشگاهی قادر به برگزاری مسابقه در تاریخ زمانبندی اعالم شده نباشد می بایستی در خواست کتبی خود 3-13

یک هفته زودتر از تاریخ اعالم شده به هیات استان اعالم نموده و در صورت تائید هیات استان، تاریخ جدید اعالم خواهد 

 گردید.

 

 مقررات مالی مسابقات : .4

ریال به حساب  000/000/30، هر تیم می باید مبلغ بقات لیگ باشگاههای استان اصفهان.   جهت ورودی مسا4-1

 واریز و فیش آن را به هیات استان تحویل نماید. ملیانک ب 0110854783003
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.   با توجه به بخشنامه وزارت ورزش و جوانان حضور پزشکیار در مسابقات الزامی است و در صورت عدم حضور پزشکیار 4-2

 بعهده میزبان باشگاه می باشد . مسئولیت وقوع هر حادثه ای

.   انتظامات محل برگزاری مسابقات به عهده باشگاه میزبان می باشد و در صورت بروز هر گونه حادثه باشگاه میزبان 4-3

 پاسخگو خواهد بود .

میزبان  به عهده تیم های ریال( 000/500ریال و هر داور مبلغ  000/700سرداور و داوران )سرداور مبلغ .   حق الزحمه 4-4

 باشد و تیم میزبان موظف است پس از پایان هر بازی با کادر داوری تسویه حساب کامل نماید.در هر دور از مسابقات می

 تهیه توپ مسابقات به عهده میزبان می باشد.   5-4

 : امتیازدهی نحوه و مسابقات برگزاری روش .5

بازی دونفره طبق جدول ذیل خواهد بود که برای هر  2بازی انفرادی و  4بازی، شامل  6 ارنج  .   مسابقات به صورت5-1

بازی هر مسابقه انجام خواهد شد و طبق برد و باخت هر بازی بر اساس  6رفته شده است و تمام مسابقه نیم امتیاز در نظر گ

امتیاز و بازنده یک  2به پایان برسد به تیم برنده  2بر  4امتیازات هر بازی نیم خواهد بود، مثال چنانچه یک مسابقه با نتیجه 

 و به تیم بازنده امتیازی تعلق نخواهد گرفت. 3برنده بر صفر به تیم  6امتیاز تعلق می گیرد و یا در صورت برد 

 Bتیم  Aتیم  ردیف

 دوبل دوبل 1

 دوبل دوبل 2

3 A1 B2 

4 A2 B1 

5 A3 B4 

6 A4 B3 

 هر بازی یک مسابقه لیگ نیم امتیاز تعلق می گیرد..   به 5-2

  .شد.   مسابقات لیگ برتر به صورت رفت و برگشت در یک گروه برگزار خواهد 5-3

 حضور پیدا کند.بازیکن در یک مسابقه  3.   هر تیم می تواند حداقل با 5-4
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 جوایز مسابقات : .6

                                                                                                                                                                                                                                                                               به تیم های اول تا سوم، کاپ قهرمانی، حکم، مدال اهداء می گردد.

                     

 : مسابقات تبلیغات .7

.   باشگاه های میزبان نسبت به تبلیغات در سطح شهر و اطراف محل مسابقه اقدام نموده و موارد را به رؤیت سرداور 7-1

 مسابقه نیز برساند.

ی با صدا و سیمای .   برای پوشش تبلیغاتی هر چه بهتر مسابقات، باشگاه میزبان با همکاری هیات استان نسبت به هماهنگ7-2

 مرکز استان جهت تصویربرداری و پخش آن در صدا و سیما اقدامات الزم را مبذول نمایند.

.   در کلیه مسابقات لیگ، هیأت تنیس روی میز شهرستان میزبان مسئول حسن برگزاری مسابقه می باشد و بایستی با 7-3

 هماهنگی های الزم را انجام نمایند.کمک باشگاه میزبان تحت نظارت سرداور هیات استان کلیه 

 شرایط عمومی مسابقات : .8

   امتیاز مسابقات لیگ برتر باشگاه های استان اصفهان با ضریب دو در رنکینگ استان محاسبه می گردد.    .8-1

( و از  ITTFاین مسابقات از نظر مسائل فنی بر اساس اخرین قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی تنیس روی میز )    . 8-2

جمهوری اسالمی ایران میز روینظر اجرایی و انضباطی بر اساس آیین نامه های وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون تنیس

برگزار خواهد شد و در مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده باشد هیات استان تصمیمات الزم را اتخاذ و به مورد اجرا 

 خواهد گذاشت.

شگاه یا .   چنان چه تیمی به یکی از موارد اجرایی و یا به باشگاه دیگری اعتراض داشته باشد، می بایست به وسیله مدیر با8-3

ساعت به  48ریال را ظرف مدت  000/000/1رئیس هیات شهرستان بصورت کتبی موارد اعتراض به انضمام فیش به مبلغ 

 سازمان لیگ هیات استان تحویل دهد.

.   در صورت عدم رعایت هر یک از بندهای آیین نامه مسابقات لیگ و دستورالعمل های مربوطه کمیته انضباطی هیات 8-4

 فهان مرجع رسیدگی خواهد بود.استان اص

.   در صورت بروز هر گونه موارد پیش بینی نشده، تصمیم نهایی به عهده هیات استان و تصمیمات متخذه برای باشگاه ها، 8-5

 هیات شهرستان ها و بازیکنان الزم االجراء می باشد.

قابل   1398-1397فصل اصفهان رسیده و برای بند به تصویب هیأت تنیس روی میز استان  40ماده و  8این آیین نامه در 

 مهدی تکابی                                                                                                      اجراء می باشد.

 رئیس هیأت تنیس روی میز استان اصفهان                                                         

 


