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هقدهِ  :اص آًدب ًِ ثشگضاسی لیگ هَخت سشهبیِگزاسی ثبضگبّْب ٍ خلت ٍ خزة حوبیت ثخطْبی خصَصی ٍ دٍلتی ٍ تَسؼِ ٍسصش هی
ضَد ّ .یبت ضٌبی آرسثبیدبى ضشهی هؽبثن ثب هَاًیي كذساسیَى ضٌبی خوَْسی اسالهی ایشاى ٍ ّوبٌّگ ثب هَاًیي ٍصاست ٍسصش ٍ خَاًبى ٍ
سیبستْبی اداسُ ًل ٍسصش ٍ خَاًبى استبى  ،اهذام ثِ ثشگضاسی لیگ ضٌبی استبًی هی ًوبیذ.
هادُ  : 1تعاریف :
 « : 1-1لیگ» :دس آئیي ًبهِ یؼٌی لیگ ضٌبی استبًی ًِ ثِ هسبثوبت سشاسشی ضٌب ثیي ثبضگبّْب ٍ استخشّبی استبى آرسثبیدبى ضشهی هؽبثن ثب
هوشسات ریل اؼالم هی گشدد.
 « : 2-1سبصهبى لیگ ضٌب» :هسئَلیت ثشگضاسی ٍ ّوبٌّگی ًلیِ هسبثوبت سا صیش ًظش ّیبت ضٌبی استبى ػْذُ داس هی ثبضذ .
« : 3-1ثبضگبُ یب استخش» :ػجبستست اص تطٌیالتی ًِ دس اداسُ ًل ٍسصش ٍ خَاًبى ٍ ّیبت ضٌبی استبى ثِ ثجت سسیذُ ٍ هدبص ثِ هؼشكی تین
ضٌب ثشای ضشًت دس لیگ هی ثب ضذ .ایي تطٌیالت هی تَاًذ ضبهل اسگبًْبی ٍسصضی ً ،بسگشی ً ،ظبهی  ،داًطگبّی  ،دستِ ّبی آصاد ،
ّیبت ّبی ضٌبی ضْشستبًْب ٍ ثبضگبّْبی دٍلتی ٍ خصَصی ثبضٌذ .
 « : 4-1شٌاگر » فردی است کِ بعٌَاى عضَ یک باشگاُ بِ توریي  ،کارآهَزی ٍ یا شرکت در هسابقات هی پردازد.
شٌاگراى هیتَاًٌد هقین آى شْرستاى یا استاى باشٌدّ ( .ر تین حداکثر هیتَاًد از ٍ 2رزشکار هقین خارج
استاى یا خارجی استفادُ ًواید) 
 « : 5-1سشهشثی » :ثِ ًسی اؼالم هی ضَد ًِ ثشًبهِ سیضی  ،اخشا ٍ ًظبست ثش توشیي ٍ آهبدُ سبصی ضٌبگشاى سا دس ّش ثبضگبُ یب استخش سا
ثِ ػْذُ داضتِ ٍ داسای ًبست هشثیگشی هؼتجش ثبضذ .
 « : 6-1هشثی » :ثِ ًسی اؼالم هی ضَد ًِ صیش ًظش سشهشثی اخشای توشیي تین ثبضگبُ یب استخش سا ثش ػْذُ داضتِ ٍ داسای ًبست
هشثیگشی هؼتجش ثبضذ .
 « : 7-1سشپشست »ً :سی است ًِ ًلیِ هسئَلیت ّبی ؿیش كٌی تین سا ثِ ػْذُ داسد .
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« : 8-1پضضي» :دس ایي آییي ًبهِ ثِ كشدی اؼالم هیطَد ًِ حذاهل داسای هذسى دًتشای پضضٌی ػوَهی ثَدُ ٍ پس اص گزساًذى دٍسُ
ّبی آهَصضی ؼت ٍسصضی صیش ًظش كذساسیَى پضضٌی یب كذساسیَى ضٌب هسئَلیت اهَس پیطگیشی .ثْذاضت ٍ دسهبى اػعبء تین سا ثؼْذُ
داسد .
تجصشُ یي  :اكشاد هزًَس دس هَاد  7-1 ، 6-1 ، 5-1 ، 4-1ثبیذ كوػ دس یي سوت اًدبم ٍظیلِ ًٌٌذ ٍ ًسی ًوی تَاًذ دس یي صهبى دٍ
سوت ٍ یب ثیطتش سا ػْذُ داس گشدد.
هادُ  : 2اّداف :
 : 1-2تؼوین ٍ گستشش ٍسصش ضٌب ٍ ایدبد صهیٌِ ّبی هٌبست ثشای ًطق  ،خزة  ،پشٍسش  ،سضذ ٍ ضٌَكبیی استؼذادّبی سضتِ هشثَؼِ دس
هٌؽوِ .
 : 2-2ایدبد صهیٌِ ّبی هٌبست ثشای خزة ٍ ّذایت سشهبیِگزاسی ثخص خصَصی ٍ ثخص دٍلتی دس خْت تَسؼِ ٍسصش ضٌب دس ًلیِ
سؽَح.
 : 3-2اكضایص تؼذاد هسبثوبت سسوی ضٌب دس ؼَل سبل ثِ هٌظَس استوبء ٍ تَسؼِ ًویت ٍ ًیلیت ٍسصش هْشهبًی ٍ ّوگبًی .
 : 4-2اكضایص اًگیضُ ضٌبگشاى ثشای ًست ًتبیح ٍ سًَسدّبی ثْتش.
 : 5-2ضٌبسبیی ًلشات ثشتش خْت دػَت ثِ توشیٌبت تین استبى.
هادُ  : 3اعضاء تین :
ّ : 1-3ش ثبضگبُ یب استخش هیتَاًذ حذاًثش دٍ تین ضٌب ثبًَاىثشای ضشًت دس هسبثوبت هؼشكی ًوبیذ.
 : 2-3اػعبء تین ضبهل سشپشست  ،سشهشثی  ،هشثی  ،پضضي ٍ ضٌبگشاى خَاٌّذ ثَد.
 : 3-3حذاهل تؼذاد ضٌبگشاى ً 12لش (چْبس ًلش سدُ سٌی  ٍ 12صیش  12سبل ،چْبس ًلش  13-14سبل ،چْبسًلش  15سبل ٍ ثبالتش) حذاًثش
تؼذاد ضٌبگشاى ً 21لش (ّطت ًلش سدُ سٌی  ٍ 12صیش  12سبل( ٍ 1385ثِ ثبال)ّ ،لت ًلش  13-14سبل( ،)1383-1384ضص ًلش  15سبل
ٍ ثبالتش( ٍ 1382ثِ پبییي )) هی ثبضذ دس ّشهشحلِ ّش تین هدبص ثِ استلبدُ اص ً 17لش (ً 5لش  ٍ 12صیش  12سبلً 6 ،لش  13-14سبل ٍ 6
ًلشثبالی  15سبل) هی ثبضذ.
تبصرُ :هشثیبى هیتَاًٌذ ثشای سدُ ّبی سٌی  13-14سبل ٍ  15سبل ثِ ثبالتش اص سدُ ّبی پبییي تش حذاًثش 2ضٌبگش اًتخبة ًوبیٌذ ثِ ضشؼی
ًِ ایي ضٌبگش دس ًل سِ هشحلِ لیگ دس ّوبى سدُ ی ثبال ضٌب ًٌذ.
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 : 4-3تینّب ثؼذ اص هؼشكی اػعبی تین هی تَاًٌذ ثؼذ اص مرحله ديم ًسجت ثِ تٌویل ًلشات تین خَد اهذام ًوبیٌذ ٍ هجل یب ثؼذ آى اهٌبًپزیش
ًوی ثبضذ.
ّ : 5-3ش تین هدبص است اص دٍ ضٌبگش هوین خبسج اص استبى یب خبسخی ثِ ضشغ ػذم ػعَیت ّوضهبى دس ثبضگبّْبی دیگش استلبدُ ًوبیذ .ایي
گشٍُ ضٌبگشاى ثبیستی ًسجت ثِ اسائِ تبئیذیِ سسوی اص سَی كذساسیَى ضٌب ٍ یب ّیبت ّبی ضٌب هحل اهبهت خَد هجٌی ثش ػذم ػعَیت دس
سبیش ثبضگبّْبی ریشثػ سا اسائِ ًوبیذ.
تجصشُ دٍ :ؼجوِ ثٌذی ضٌبگشاى ثشاسبس ًتبیح ثذست آهذُ دس لیگ دس پبیبى ّش كصل تَسػ سبصهبى لیگ هؼیي هیگشدد.
هادُ  : 4عضَیت :
ّ : 1-4ش ضٌبگش تٌْب هیتَاًذ دس یي ثبضگبُ ػعَیت داضتِ ثبضذ ٍ ػوذ هشاسداد ثشای ػعَیت گیشی دس ثبضگبّْب ثبیذ هؽبثن ثب آئیي ًبهِ
صَست پزیشد .هالى تؼلن یي ضٌبگش ثِ ثبضگبُ ٍخَد هشاسداد ثجت ضذُ دس ّیبت ضٌبی استبى ٍسبصهبى لیگ استبى خَاّذ ثَد.
تجصشُ سِ  :ضٌبگشاًی ًِ دس لیگ ثشتش ًطَس ضشًت ًوَدُ اًذ حن ضشًت دس لیگ استبًی سبلدبسی سا ًخَاٌّذ داضت(.اػن اص ٍاتشپلَ
ٍضٌب)
 : 2-4هذت صهبى هشاسداد ػعَیت دس ثبضگبُ اص صهبى تصَیت ایي آئیي ًبهِ تب پبیبى لیگ هیجبضذ ٍ هشاسدادّبی هجل ٍ ثؼذ اص ایي تبسیخ
هَسد هجَل سبصهبى لیگ استبى ًخَاٌّذ ثَد.
 : 3-4ضٌبگشاى ثش اسبس هوشسات ثیي الوللی ٍ ًطَسی ؼجن ایي آئیي ًبهِ هیتَاًٌذ ثش اسبس هشاسداد خَد ّضیٌِ ٍسصضی دسیبكت ًوبیٌذ.
ّ : 4-4ش ثبضگبُ هؽبثن ثب ثٌذ ( )5-1ایي آئیي ًبهِ هَظق ثِ استلبدُ اص یٌٌلش هشثی حذاهل دسخِ دٍثؼٌَاى سشهشثی ثشای ّذایت كٌی تین
خَد خَاّذ ثَد.
تجصشُ چْبس  :سشهشثی ثبضگبُ ثب داضتي حذاهل هشثیگشی دسخِ سِ ثب تَخِ ثِ هبدُ  4-4هٌَغ ثِ تأییذ ًویتِ كٌی ّیبت ضٌبی استبى هیجبضذ.
ّ : 5-4ش ثبضگبُ هؽبثن ثب ثٌذ  6-1ایي آئیي ًبهِ هَظق ثِ استلبدُ اص یي ًلش ثِ ػٌَاى هشثی ًِ حذاهل داسای هذسى هشثیگشی دسخِ سِ
هی ثبضذ.
تجصشُ پٌح :هشثی دسخِ سِ هٌَغ ثِ تبئیذ ًویتِ كٌی ضٌبی استبى هی ثبضذ.
 : 6-4ثبضگبُ هیتَاًذ ثشای اًدبم اهَس پضضٌی  ،پیطگیشی اص آسیت ّب ٍ دسهبى ثِ هَهغ آسیجْب اص یي ًلش پضضي هؽبثن ثب هبدُ ( )8-1ایي
آئیي ًبهِ استلبدُ ًوبیذ.
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 : 7-4هشاسداد ػعَیت دس ثبضگبُ ثشای ضٌبگشاى  ،سشهشثی  ،هشثی ٍ پضضي ثبیذ دس چْبس ًسخِ تٌظین ٍ دس دكتش ّیبت ضٌبی استبى ثِ ثجت
ثشسذ ایي هشاسداد پس اص تأییذسبصهبى لیگ استبى اػتجبس داضتِ ٍ ثِ سبصهبى لیگ استبى ّ ،یبت ضٌبی ضْشستبى  ،ثبضگبُ ٍ ضٌبگش ّش ًذام یي
ًسخِ اسائِ هی گشدد.
تجصشُ ضص  :هجل اص ػوذ هشاسداد ثب سشهشثی  ،هشثی ٍ پضضي  ،تأییذ هذاسى تخصصی ایي اكشاد تَسػ سبصهبى لیگ الضاهی است.
ّ : 8-4ش ثبضگبُ هسئَلیت سالهتی اػعبء خَد سا دس ؼَل ثشگضاسی لیگ ثش ػْذُ داسد ٍ هَظق ثِ تأهیي ثیوِ حَادث ٍسصضی ثشای اػعبء
خَد هیجبضذ.
هادُ  : 5هسابقات :
 : 1-5هسبثوبت لیگ ضٌبی استبى دس ثخص ثبًَاى دس سبل 1397دسسِ هشحلِ ثطشح صیش ثشگضاس هیگشدد  :
هشاحل لیگ

هبُ ثشگضاسی

هحل ثشگضاسی

هشحلِ اٍل

ًیوِ اٍل دی

هتؼبهجبً اػالم خَاّذ ضذ

هشحلِ دٍم

ًیوِ اٍل ثْوي

هتؼبهجبً اػالم خَاّذ ضذ

هشحلِ سَم

ًیوِ اٍل اسلٌذ

هتؼبهجبً اػالم خَاّذ ضذ

 : 2-5ثشگضاسی هسبثوبت هٌَغ ثِ ضشًت حذاهل  4تین هی ثبضذ.
 :3-5هر شىاگر در کل لیگ مجاز به شرکت در حداکثر  8ماده می باشد  .
 : 4-5اص ّش تین حذاًثش دٍ ًلش دس ّش هبدُ اًلشادی ٍ حذاًثش یي تین دس ّش هبدُ اهذادی هدبص ثِ ضشًت دس هسبثوبت خَاٌّذ ثَد.
 : 5-5ثِ ًلشات اٍل تب ّطتن هَاد اًلشادی ثِ تشتیت اهتیبصّبی  ٍ 18-16-15-14-13-12-11-10ثِ ًلشات ًْن تب ضبًضدّن هَاد اًلشادی
ثِ تشتیت اهتیبصّبی  8-7-6-5-4-3-2-1تؼلن هیگیشد.
 :6-5ثِ تیوْبی اٍل تب ّطتن هَاد اهذادی ثِ تشتیت اهتیبصّبی  36-32-30-28-26-24-22-20تؼلن هیگیشد.
 : 7-5دس لیگ ضٌبی استبًی سبل  97تیوْبی ضشًت ًٌٌذُ هَظق ّستٌذ هجلؾ  10هیلیَى سیبل دس هسوت ثبًَاى ثِ ػٌَاى حن هطبسًت دس
ٍخِ ّیبت ضٌبی استبى پشداخت ًوبیٌذ.
تجصشُ :دس صَستی ًِ ثبضگبّی ،ثب دٍ تین دس هسبثوبت ضشًت ًوبیذ تین دٍم 50دسصذ حن هطبسًت سا پشداخت خَاّذ ًوَد.
ٍ : 8- 5ظبیق ثبضگبّْبی ثشگضاس ًٌٌذُ  :ثبضگبّْبیی ًِ ؼجن تصوین سبصهبى لیگ استبى ٍ ثب سػبیت ًلیِ هَاسد هیضثبى یٌی اص هشاحل
لیگ هی ضًَذ ثبیستی ًسجت ثِ آهبدُ سبصی ٍ تدْیض اهٌبًبت ٍ ،سبیل ٍ لَاصم هطشٍحِ صیش اهذام ًوبیٌذ :
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الق  :آهبدُ سبصی استخش استبًذاسد  25هتش ٍ لَاصم ٍ تدْیضات هشثَؼِ
ة  :تأهیي ًبدس داٍسی هحلی ثش اسبس اػالم سبصهبى لیگ استبى
ج  :تأهیي ًبدس پضضٌی ٍ اٍسطاًس
د  :تأهیي ًبدس اًتظبهی
ُ  :تأهیي دثیشخبًِ ثب لَاصم ( ًبهپیَتش  ،پشیٌتش  ،دستگبُ كتًَپی ٍ ) ...
 : 9-5اػتشاض ثِ ًتیدِ ّش هسبثوِ ثبیذ ثصَست ًتجی تَسػ سشپشست تین  ،حذاًثش  30دهیوِ پس اص اػالم ًتبیح ّش هبدُ ضٌب ّوشاُ ثب هجلؾ
 500/000سیبل ثِ سشداٍس هسبثوِ تحَیل دادُ ضَد.
اگش پس اص تَظیحبت سشداٍس  ،تین هؼتشض هبًغ ًگشدد  ،هَظَع اػتشاض دس پبیبى ّوبى خلسِ هسبثوبت دس ّیبت هٌصلِ هؽشح ٍ تصوین
الصم اتخبر هیطَد .ایي تصوین هؽؼی ٍ ًْبیی ثَدُ ٍ ثشای ّوِ ضشًت ًٌٌذگبى ٍ ثشگضاس ًٌٌذگبى الصم االخشاء خَاّذ ثَد.
 : 10-5چٌبًچِ اػتشاض اسائِ ضذُ اص ؼشف ّش تین اثجبت ضَد هجلؾ دسیبكتی ثِ تین هشثَؼِ هستشد هیگشدد ٍ دس ؿیش ایٌصَست ثِ سبصهبى
لیگ ضٌبی استبى تؼلن خَاّذ گشكت.
هادُ  : 6سازهاى لیگ استاى :
 : 1-6تطٌیالت
اػعبءسبصهبى لیگ ً 5لش هیجبضٌذ ًِ تَسػ سیبست ّیبت ضٌبی استبى اًتخبة هیگشدًذ ٍ ثطشح صیش هیجبضٌذ :
-

سئیس

 -دثیش

 -هسئَل سٍاثػ ػوَهی

 -هسئَل داٍساى

 -هسئَل دثیشخبًِ 

ٍ : 2-6ظبیق :
 : 1-2-6تٌظین ثشًبهِ هشاحل هختلق لیگ ٍ اثالؽ آى ثِ ثبضگبّْب
 : 2-2-6اًتخبة ٍ اػضام ًبدس كٌی ( سشپشست كٌی  ،سشداٍس  ،استبستش ٍ  )...ثِ هسبثوبت
: 3-2-6سسیذگی ثِ پشداخت حن الضحوِ ًبدس كٌی ٍ داٍساى هسبثوبت ( هحلی ٍ اػضاهی ) حست دستَسالؼولْبی هشثَؼِ
 : 4-2-6تْیِ ًبح  ،هذال  ،حٌن ٍ سبیش خَائض رًش ضذُ دس ایي آئیي ًبهِ
 : 5-2-6پیگیشی ثوٌظَس ًست هَاكوت ّبی الصم دس صهیٌِ اًؼٌبس اخجبس ٍ ًتبیح هسبثوبت  ،پخص هستوین ٍ ؿیشهستوین تلَیضیًَی هشاحل
هختلق لیگ
 : 6-2-6ثشگضاسی هشاسن اختتبهیِ هسبثوبت لیگ ثصَست ضبیستِ
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 : 7-2-6اػعبء ًویتِ كٌی لیگ ثشای ًلیِ هشاحل لیگ استبى  ،ثِ ضشح ریل خَاّذ ثَد:
 سئیس سبصهبى لیگ دثیش سبصهبى لیگ هسئَل ًویتِ هسبثوبت یي ًوبیٌذُ اص هیبى هشثیبى یب سشپشستبى تین ّب ثِ اًتخبة تین ّبی ضشًت ًٌٌذُ. یي ًلش اص اػعبء ًویتِ كٌی ضٌب ثٌب ثِ صالحذیذ سئیس ّیبت ضٌبی استبى.هادُ  : 7اهَر هالی :
 : 1-7پیص ثیٌی  ،تذاسًبت ٍ تأهیي هَاسد رًش ضذُ دس هبدُ (هبدُ  )8-5ثؼْذُ ثبضگبُ هیضثبى هی ثبضذ.
 : 2-7تأهیي ًلیِ ّضیٌِ ّبی هَظَع ( هبدُ  )3-2-6ثؼْذُ ّیبت ضٌبی استبى خَاّذ ثَد.
 : 3-7سایضًی ٍ تؼبهل دس صهیٌِ خزة ٍ هطبسًت حوبیت ًٌٌذگبى هبلی اص ؼشین تخصیص تبثلَّبی تجلیـبتی اؼشاف استخش هحل هسبثوبت
هادُ  : 8هقررات اًضباطی :
 : 1-8سػبیت ضئَى اخالهی ٍ اسالهی ثشاثش آئیي ًبهِ ّبی اًعجبؼی هصَة اداسُ ٍسصش ٍ خَاًبى ٍ ًویتِ اًعجبؼی كذساسیَى ضٌب ظشٍسی
ٍ الصم االخشا هیجبضذ.
 : 2-8سسیذگی ثِ ّشگًَِ تخلق ٍ ًوط هوشسات ٍ اػوبل هـبیش ثب ضئَى اسالهی دس هحل ٍ صهبى هسبثوِ اص اختیبسات سشداٍس هسبثوبت
است.
 : 3-8اكشادیٌِ تَسػ ٍصاست ٍسصش ٍ خَاًبى  ،اسگبًْبی تبثؼِ  ،كذساسیَى ضٌب ّ ،یبت ضٌبی استبى ٍ یب ّیبت ضٌبی ضْشستبًْبی تبثؼِ اص
ضشًت دس هسبثوبت هحشٍم ضذُ اًذ تب پبیبى هذت هحشٍهیت حن ضشًت دس هسبثوبت سا ًخَاٌّذ داضت.
 : 4-8دس صَستیٌِ ّش یي اص ثب ضگبّْب ثِ دلیلی تصوین ثِ تـییش ّش یي اص اػعبء ( سشپشست  ،سشهشثی  ،هشثی ٍ یب پضضي ) ثگیشًذ ،
ثبیذ هشاتت ثصَست ًتجی ثِ سبصهبى لیگ استبى اػالم گشدد.
 : 5-8ضٌبگشاى هٌتخت ضْشستبًْب هَظق ثِ ضشًت دس هسبثوبت اًتخبثی ضْشستبى ٍ استبى ثصَست كؼبل اص ضْشستبى هشثَؼِ ثَدُ ٍ دس
صَست اهتٌبع اص ضشًت دس هسبثوبت حست گضاسش ّیبت ضٌبی ضْشستبى هشثَؼِ  ،هدبص ثِ ضشًت دس هسبثوبت لیگ ًخَاٌّذ ثَد.
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 : 6-8ضٌبگشاًی ًِ ثِ اسدٍی تین هٌتخت استبى دػَت هی ضًَذ  ،هَظلٌذ ؼجن ثشًبهِ ّبی تٌظیوی ّیبت ٍ ًویتِ كٌی ضٌب دس ثشًبهِ ّبی
توشیٌی ضشًت ًٌٌذ .ثبضگبّْب هَظق ثِ ّوٌبسی دس ایي صهیٌِ ثَدُ ٍ تخلق اص ایي اهش تَسػ ضٌبگش یب ثبضگبُ هَخت هحشٍهیت اص حعَس
دس لیگ ٍ خشیوِ خَاّذ ضذ .هذت صهبى هحشٍهیت ٍ هوذاس خشیوِ تَسػ ّیبت ضٌب استبى تؼییي هیگشدد.
 : 7-8ثبضگبّْب دس صَست تَاكن هَظق ثِ پشداخت حن الضحوِ ضٌبگشاى  ،هشثیبى  ،سشپشستبى  ،پضضٌبى ٍ سبیش اػعبء تین ؼجن هشاسداد
ثجت ضذُ دس سبصهبى لیگ ضٌبی استبى ّستٌذ .دس صَست تخلق اص پشداخت  ،كشد ریٌلغ هدبص ثِ ؼشح ضٌبیت دس ّیبت ضٌب ٍسبصهبى لیگ
استبى ثِ ؼشكیت ثبضگبُ هتخلق خَاّذ ثَد.
 :8-8دُ دسصذ اص هشاسداد ٍسصضٌبساى ٍ هشثیبى ضشًت ًٌٌذُ دس لیگ سبل  1397ثِ حسبة خبسی ّیبت ضٌبی استبى ٍاسیض خَاّذ ضذ.
 : 9-8ثبضگبّْب هَظق ثِ توشیي ضٌبگشاى تحت پَضص خَد هیجبضٌذ .
 : 10-8ضشًت ضٌبگشاى هطـَل ثِ خذهت ًظبم ٍظیلِ یب ًبدس ًیشٍّبی هسلح هٌَغ ثِ ًست هدَص اص اسگبى هشثَؼِ است.
ً : 11-8لیِ اختالكبت هشثَغ ثِ ًول ٍ اًتوبالت ضٌبگشاى ٍ هشاسدادّب ثِ سبصهبى لیگ اسخبع ضذُ ٍ سبصهبى لیگ هدبص ثِ ثشسسی ٍ صذٍس
سأی ًْبیی دس ایي صهیٌِ هیجبضذ.
هادُ  : 9کٌترل دٍپیٌگ :
ّ : 1-9وِ ٍسصضٌبساى ٍ هسئَلیي ثبضگبّْب اػن اص سشپشستبى  ،سشهشثیبى  ،هشثیبى  ،پضضٌبى ٍ ؿیشُ  ،هَظق ثِ آگبّی ٍ پیشٍی اص هَاًیي
ثیي الوللی ٍ ًطَسی ًٌتشل دٍپیٌگ ّستٌذ.
 : 2-9ؼجن هَاًیي آطاًس ثیي الوللی ظذ دٍپیٌگ ٍ كذساسیَى ثیي الوللی ضٌب ٍسصضٌبس ّوَاسُ هسئَلیت ٍخَد داسٍ یب هَاد ؿیش هدبص دس
خَى ٍ سبیش هبیؼبت ٍ ثبكتْبی ثذى خَد سا ضخصب ثِ ػْذُ داسد ٍ ػذم اؼالع اص هَاًیي هجبسصُ ثب دٍپیٌگ ًبكی هسئَلیت ٍی ًخَاّذ ثَد.
 : 3-9آصهبیطْبی ًٌتشل دٍپیٌگ دس هشاحل هختلق لیگ ٍ خبسج اص هسبثوبت هؽبثن ثب هَاًیي ثیي الوللی ٍ ًطَسی ثب ّوٌبسی ستبد هلی
هجبسصُ ثب دٍپیٌگ ٍ ثذٍى اؼالع هجلی اًدبم خَاّذ ضذ.
 : 4-9سشپشستبى  ،هشثیبى ٍ پضضٌبى ثبضگبّْب هَظق ثِ اخز آخشیي تـییشات دس كْشست داسٍّبی هوٌَػِ ٍ اًتوبل اؼالػبت الصم ثِ
ٍسصضٌبساى ّستٌذ.
هادُ  : 11تبلیغات :
ً : 1-10لیِ تیوْبی ضشًت ًٌٌذُ ٍ حوبیت ًٌٌذگبى هبلی آًبى ًِ تین ثبضگبّی ثِ ًبم آًبى دس هسبثوبت لیگ ضشًت هی ًوبیٌذ هیتَاًٌذ ثب
ثشخَسداسی اص  %50تخلیق ًسجت ثِ تؼشكِ ّبی ّیبت ضٌبی استبى دس هحیػ ّبی ثش ضوشدُ صیش  ،تجلیـبت خَد سا اسائِ ًوبیٌذ.
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 استخش هحل ثشگضاسی هسبثوبتاًذاصُ تبثلَّبی تجلیـبتی خْت تؼجیِ دس ًٌبسُ ؼَلی استخش  3*1هتش ثِ تؼذاد دٍ ػذد یب ثیطتش
-

سبیت ّیأت ضٌبی ثِ اثؼبد  4.5*4.5سبًتی هتش ًِ تحت كشهت كلص

 : 2-10سبیش اسگبًْب  ،ضشًتْب  ،هؤسسبت اػن اص خذهبتی ٍ یب تَلیذی هی تَاًٌذ ؼجن تؼشكِ ّبی ّیبت ضٌبی استبى تجلیـبت خَد سا دس هحل
استخش ثشگضاسی هسبثوبت ٍ یب دس سبیت ایٌتشًتی ّیبت اسائِ ًوبیٌذ.
ّ : 3- 10یبت ضٌب دس سد ٍ یب هجَل پیطٌْبدات تجلیـبتی هختبس ٍ هدبص خَاّذ ثَد.
هادُ  : 11جَائس ٍ پاداش ّا :
 1 – 11ثؼذ اص پبیبى لیگ اهتیبصات تین ّب هحبسجِ ضذُ ٍ دس هدوَع  3هشحلِ ثِ تین ّبی اٍل تب سَم ّش سدُ سٌی حٌن اّذا خَاّذ ضذ ٍ ثِ
تین ّبی اٍل تب سَم هدوَع اهتیبصات سدُ ّبی سٌی هذال ،حٌن ٍ ًبح اّذا خَاّذ ضذ.
 : 2-11دس پبیبى آخشیي هشحلِ لیگ  ،سبصهبى لیگ ضٌب یي ًلش اص ثْتشیي ضٌبگشاى كصل دس ّش گشٍُ سٌی سا ثشاسبس اهتیبصات ًست ضذُ
دس هشاحل هختلق اًتخبة هی ًوبیذ ًِ ًبهجشدگبى ثِ دسیبكت لَح توذیش ٍ خبیضُ اص ؼشین سبصهبى لیگ ضٌبی استبى ًبئل هیگشدد.
تبصرُ :ثشتشیي ضٌبگش اص ثیي ضٌبگشاًی اًتخبة هیطَد ًِ ثِ تؼذاد هسبٍی ضٌب ًشدُ ثبضٌذ.
هادُ : 12
ّش گًَِ تـییش دس ایي آئیي ًبهِ پس اص ؼشح ٍ تصَیت دس سبصهبى لیگ ضٌبی استبى ثِ ًویتِ كٌی ضٌب اسخبع خَاّذ ضذً .ویتِ كٌی دس
خلسِ ای ًِ ثب حعَس توبهی اػعبء تطٌیل هیگشدد ًسجت ثِ ثشسسی ٍ تصَیت ّش گًَِ اصالحبت ٍ تـییشات آئیي ًبهِ اسخبػی اص سبصهبى
لیگ اهذام ٍ ثصَست پیطٌْبد ثِ سئیس ّیبت تسلین هیٌوبیذ تب پس اص تصَیت دس ّیبت سئیسِ ثِ هَسد اخشا گزاضتِ ضَد.
هادُ : 13
هدارک هَرد ًیاز
 -1هؼشكی ًبهِ اص ثبضگبُ یب استخش هشثَؼِ 
 -2اسٌي ضٌبسٌبهًِ +بست هلی+ػٌس+ثیوِ ٍسصضیً+بست پضضي تینً+بست هشثیگشی 
 -3اصل ضٌبسٌبهًِ +بست هلی 2+هؽؼِ ػٌس+ثیوِ ٍسصضیً+بست پضضي تینً+بست هشثیگشی 
 -4هشاسداد ٍسصضٌبساى ٍ هشثیبى 
ٍ -5اسیض حن ضشًت ثِ حسبة خبسی ً 0109120128005ضد ثبًي هلی ثٌبم ّیبت ضٌبی استبى
هادُ :14
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 :1-14دس هَاسد پیص ثیٌی ًطذُ سبصهبى لیگ تصویوبت الصم سا اخز خَاّذ ًشد.

اکبر فرج الْی
رئیس ّیات شٌا ،شیرجِ ٍ ٍاترپلَ استاى آذربایجاى شرقی
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برًاهِ هسابقات لیگ شٌای استاى در سال 1397

ردیف

هرحلِ اٍل

هرحلِ دٍم

هرحلِ سَم

1

 05متر قورباغه

155متر آزاد

055مترآزاد

0

055متر آزاد

055متر کرال پشت

 05متر کرال پشت

3

155متر کرال پشت

155متر پروانه

155متر قورباغه

0

055متر مختلط انفرادی

055متر قورباغه

155متر مختلط انفرادی

0

 05متر پروانه

05متر آزاد

-
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0*05متر آزاد تیمی

0*05متر مختلط تیمی

0*155متر آزاد تیمی

جدٍل ردُّای سٌی لیگ شٌای استاى آذربایجاى شرقی در سال 1397
سدُ سٌی

 11سبل

 12سبل

 13سبل

 14سبل

 15سبل ثِ ثبال

هتَلذیي

1386

1385

1384

1383

 ٍ 1382ثِ پبئیي
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لیست رشتِ ّای شٌا در هسابقات لیگ شٌای استاًی

 ٍ 12صیش  12سبل

سبل13-14

 15سبل ثِ ثبال

سضتِ ضٌب

سدیق
1

50

هتش آصاد

√

√

√

2

100

هتش آصاد

√

√

√

3

200

هتش آصاد

√

√

√

4

400

هتش آصاد

√

√

√

5

50

هتش ًشال پطت

√

√

√

6

100

هتش ًشال پطت

√

√

√

7

200

هتش ًشال پطت

√

√

√

8

50

پشٍاًِ

√

√

√

9

100

پشٍاًِ

√

√

√

10

50

هَسثبؿِ

√

√

√

11

100

هَسثبؿِ

√

√

√

12

200

هَسثبؿِ

√

√

√

13

100

هتش هختلػ اًلشادی

√

√

√

14

200

هتش هختلػ اًلشادی

√

√

√

15

450

هتش آصاد تیوی

√

√

√

16

450

هتش هختلػ تیوی

√

√

√

17

4100

هتش آصاد تیوی

√

√

√
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