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 بسمه تعالی

  
 

 89-89فصل  )آقایان(  کشًری باشگاَُا سٍ گاوٍ دستًر العمل اجرایی مسابقات

 مقدمٍ : 

خذاٚ٘ذ ٔتؼاَ سا سپاسٍضاسیٓ وٝ لذست ٚ تٛاٖ خذٔتٍضاسی تٝ ٚسصشىاساٖ ٚ آیٙذٜ ساصاٖ سشتٝ ٚسصشی سٝ ٌا٘هٝ  

 دس ٘مه  ٚسص   ایشهاٖ تهش  تٛجٝ تٝ فشأیٗ ٚ سٕٞٙٛدٞای ٔماْ ٔؼظٓ سٞثشی ٚ تاویذ  دس ساستایػطا ٕ٘ٛد.  تٝ ٔا سا

تتهٛا٘یٓ دس   تها ٕٞىهاسی ٞیهتٟها ٚ تاشهٍاٟٞای سشاسهش وشهٛس       أیذ استٚ استماء آٔادٌی جسٕا٘ی ، جأؼٝسالٔت 

پیشهشفت ٚسص    دسٌاْ ٔؤثشی ٚ تٛسؼٝ ٚسص  تاشٍاٞی  1397ساَ  ٔساتمات تاشٍاٞی ٕ٘ٛدٖٞشچٝ تٟتش تشٌضاس 

 تاشیٓ. تشداشتٝسٝ ٌا٘ٝ 

 مىظًر: 
سشذ ٚ تٛسؼٝ ایٗ سشتٝ إِپیىی دس تیٗ الشاس جٛاٖ جأؼٝ ٚ سأا٘ذٞی آٟ٘ا دس تاشهٍاٟٞای وشهٛس جٟهت تٛسهؼٝ     

 ٚ حشفٝ ایٚسص  لٟشٔا٘ی 

 َدف: 

 تشٌضاسی ٔساتمات تٝ شىُ ٔطّٛب ٚ ایجاد سلاتت سآِ دس تیٗ تیٓ ٞای ششوت وٙٙذٜ. .1

 وشف استؼذادٞای ٔٛجٛد دس سشتٝ سٝ ٌا٘ٝ.شٙاسایی  ٚ  .2

 ٚ سٚا٘ی ٚسصشىاساٖ. ، فٙی تٛسؼٝ ٚ استماء سطح آٔادٌی جسٕا٘ی .3

 وشٛس.سطح ایجاد صٔیٙٝ ٞای ٔٙاسة دس تٛسؼٝ ٚ ٌستش  ٚسص  تا ٘شاط سٝ ٌا٘ٝ ٚ شٙاسا٘ذٖ آٖ دس  .4

 ا٘ٝاسالٔی دس تیٗ تیٕٟا ٚ ٚسصشىاساٖ ٚ تٛسؼٝ ٔؼٙٛیت دس ٚسص  سٝ ٌتمٛیت اسصشٟای  .5

 ایجاد اٍ٘یضٜ جٟت وسة جایٍاٜ لٟشٔا٘ی دس ٔساتمات تیٗ إِّّی. .6

 دستًرات اجرایی: 

 تشٌضاس ٔی ٌشدد :سدٜ سٙی تا ششایط صیش  سٝتاشٍاٞی دس  ٔساتمات -1

 تشویة تیٓ تٝ صٛست ریُ ٔی تاشذ :ٔی ٌشدد تشٌضاس   ٔشحّٝ سٝ دسٔساتمات 

٘فهش اص تضسٌسهاَ ٚ    2ٛست ٚ أتیاص تیٕی تٝ ص ٘فش (  5)جٕؼاً ٘فش جٛا٘اٖ ٔی تایست تاشذ 2٘فش تضسٌساَ ٚ أیذ ٚ  3

تیٓ ٞا ٔهی تٛا٘ٙهذ    ٘فش اص جٛا٘اٖ ٔحسٛب ٔی ٌشدد  )٘فشاتی وٝ تاالتشیٗ أتیاص سا وسة ٔی ٕ٘ایٙذ (  . یهأیذ ٚ 

 ذی ِیست خٛد سا وأُ ٕ٘ایٙذ.تضسٌساَ ٚ یه جٛاٖ آؿاص ٚ دس ٔشاحُ تؼ أیذ ٚ ٚسصشىاس 2ٔشحّٝ اَٚ سا تا 

  5ویّهٛٔتش دٚچشخهٝ ٚ    20ٔتهش شهٙا ،    750یا ٔسافت وٛتاٜ اجشا ٔی ٌهشدد )   ٔسافت ٔساتمات تٝ صٛست اسپشیٙت

 ( ویّٛٔتش دٚ 

 داشتٝ تاشذ( ٚ یه تىٙسیٗ دٚچشخٝ یه سشپشست ،ٞش تیٓ ٔی تٛا٘ذ  یه ٔشتی  ٔالحظات )
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تثصشٜ : دس صٛستی وٝ ِیست تیٕی دساتتذای فصُ وأُ ٚ لشاسداد ٚسصشىاساٖ دس فذساسهیٖٛ ثثهت ٌشدیهذ جاتهٝ     

جایی ٚ تـییشات پس اص ٔشحّٝ اَٚ أىاٖ پزیش ٕ٘ی تاشهذ . ٞهش ٌٛ٘هٝ تـییهشات ٔشهشٚط تهٝ تصهٛیة اػ هاء فٙهی          

 ذ .ٔیسش ٔی تاشٚ سْٛ سٚص لثُ اص تشٌضاسی ٔشحّٝ دْٚ  10تشٌضاسی ِیً حذالُ 

  شرایط سىی:
 ساَ(19تا  16). 11/10/78تا   10/10/80اص ٌشٜٚ سٙی جٛا٘اٖ ٔتِٛذیٗ:  -

 10/10/78لثُ اص  ٔتِٛذیٗ (ٚ أیذ )شأُ تضسٌساالٌٖشٜٚ سٙی تضسٌساالٖ  -

 .تٝ صٛست سایٍاٖ ٔی تاشذششوت وٙٙذٜ دس ٔساتمات  ٟایتاشٍاٞٚسٚدیٝ  -

تهشای   ،ی ٔسهاتمات یه آییٗ ٘أٝ اجشا 12صفحٝ  2-4ٌا٘ٝ تا تٛجٝ تٝ تٙذ تاشٍاٜ ششوت وٙٙذٜ دس ٔساتمات ِیً سٝ  -

 .ٕ٘ایذتٝ فذساسیٖٛ اسائٝ ٔشتٛط سیاَ تٝ ػٙٛاٖ ٚثیمٝ ٕٞشاٜ ٔذاسن  000/000/90ٔٛاسد روش شذٜ دس آییٗ ٘أٝ ٔثّؾ 

 ٔحاسثٝ ٔی شٛد.ٞای تیٕی اص ٔجٕٛع سوٛسدٞای تذست آٔذٜ اص ٘فشات تشتش ٞش ٌشٜٚ سٙی  ٔماْ -

جهاسی ٚ دٚ ٔشحّهٝ دیٍهش دس سهاَ آیٙهذٜ سهٝ ٔهاٜ اَٚ         سلاتت ٞای تاشٍاٞی دس سٝ ٔشحّٝ وٝ ٔشحّٝ اَٚ دس ساَ -

 تشٌضاس خٛاٞذ شذ .

ح ٛس تیٓ ٞا دس ٞش سٝ ٔشحّٝ ٔساتمات اِضأی است ٚ دس صٛستی وٝ دس ٞش ٔشحّهٝ شهشوت ٕ٘ٙاییهذ ٔهی تایسهت       -

خساست پشداخت ٕ٘ایذ وٝ اص ٚثیمٝ تیٓ ٞا ٘ضد فذساسیٖٛ وسش ٔی  تٝ اصای ٞش ٔشحّٝ ؿیثت سیاَ 3000000000ٔثّؾ 

 ٌشدد.

 

 مدارک مًرد ویاز: شرایط عمًمی ي 

 فذساسیٖٛثثت شذٜ دس لشاسداد اصُ  .1

 .ٔختص سٝ ٌا٘ٝ واست تیٕٝ ٚسصشی .2

 پشت ٘ٛیسی شذٜ.  3 4لطؼٝ ػىس  2 .3

 ساَ. 18سضایت ٘أٝ ٔح شی تشای جٛا٘اٖ صیش  .4

 واست  ّٔی ٚ وپی شٙاسٙأٝ.  اصُ .5

 شای ٌشٜٚ سٙی جٛا٘اٖ ٚ تضسٌساالٖ تشای آلایأٖشخص شذٖ ٚضؼیت ٘ظاْ ٚظیفٝ ت .6

 ا٘ؼماد لشاسدادتاییذیٝ ٞیات سٝ ٌا٘ٝ ٔحُ  .7
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 ٔتخصص اِضأی است.صٔاٖ تشٌضاسی ٔساتمات اسائٝ تشي سالٔت ٞش ٚسصشىاس )لّة ٚ ػشٚق ( اص پضشه  .8

لثّی لشاسداد تی  اص یىساَ ٔٙؼمذ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ ، دس صٛست داشتٗ سضایت ٘أٝ اص تاشهٍاٜ  ٚسصشىاسا٘ی وٝ تا تاشٍاٜ  .9

 لثّی ٔی تٛا٘ٙذ تا تاشٍاٜ جذیذ لشاس داد ٔٙؼمذ ٕ٘ایٙذ.

ٔی تایستی تٝ سهاصٔاٖ ِیهً     تاتت ٞضیٙٝ ٞای جا٘ثی ٔساتمات تاشٍاٞی% اص لشاسدادٞای ٚسصشىاساٖ ٞش تاشٍاٜ 10 .10

 )فذساسیٖٛ( پشداخت ٌشدد .

   لشاسداد سا تٝ ٔٙظٛس وُ% اص 10فٛق ٔی تایست اص ٔجٕٛع لشاسداد ٔٙؼمذٜ ٔثّؾ  تٙذ ٔشَٕٛ ٚسصشىاساٖ  .11

 دسیافت تاییذیٝ تٝ ٞیات استاٖ ٔحُ سىٛ٘ت پشداخت ٕ٘ایٙذ. 

 تا یه تیٓ لشاسداد ٔٙؼمذ ٕ٘ایذ.فمط ٞش تاصیىٗ ٔجاص است دس یه فصُ  .12

دٚسٜ  ٞهی  دس صٛستیىٝ ٚسصشهىاس آٖ تهیٓ دس   د، یا اص دٚس ٔساتمات خاسج ٌشدیذ ٚ ٛتیٕی ٔٙحُ ش  دس صٛستیىٝ .13

 ٔی شٛد. ٔحسٛبای ح ٛس ٘ذاشتٝ تاشذ، آصاد 

 000/000/5دلیمٝ پس اص اػالْ ٘تیجهٝ ٚ تها پشداخهت ٔثّهؾ      30تشٌضاسی ٔساتمات، حذاوثش  اػتشاض تٝ سای وٕیتٝ  .14

   ٔیسش ٔی تاشذ. تٛسط سشپشست تیٓ سیاَ

 ٜ ٔؼشفی لٟشٔاٖ ٞش ٔشحّٝ : ٛ٘ح .15

دس سلاتت ٞای تاشٍاٞی تش اساس سوٛسدٞای تذست آٔذٜ  ٚ أیذ ٘فشات تشتش ٌشٜٚ سٙی جٛا٘اٖ ٚ تضسٌساالٖ.     

 ٔحاسثٝ ٚ ٔؼشفی ٔی شٛ٘ذ .

 :تاشٍاٟٞا 97٘حٜٛ ٔؼشفی لٟشٔاٖ ساَ  .16

ٔؼشفی ٘فهشات تشتهش ٔهی     ؤیذٔ ، تٛسط ٞش ٚسصشىاسٔساتمات تاشٍاٟٞای وشٛس سٝ ٔشحّٝ سوٛسد وسة شذٜ دس  

 تاشذ .

حىٓ ٚ ٔذاَ تؼّك ٔهی   دس پایاٖ سلاتت ٞاتذٖٚ دس ٘ظش ٌشفتٗ سدٜ سٙی ت اَٚ  تا سْٛ تٝ ٘فشا ٔتزوش ٔی ٌشدد     

 تؼّك ٔی ٌیشد. تیٕیٌیشد ٚ تٝ تاشٍاٟٞایی وٝ ٔماْ اَٚ تا سْٛ سا وسة ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ واج تٝ ٕٞشاٜ حىٓ 

تٝ تیٓ ٞایی وٝ دس ایٗ سلاتت ٞا تتٛا٘ٙذ ٔماْ ٞای اَٚ تا سْٛ سا احشاص ٕ٘ایٙذ چٙا٘چٝ آٖ تاشٍاٜ دسخٛاسهت اػهضاْ    .17

تٝ یىی اص واج ٞای آسیایی ٚ یا جٟا٘ی سا داشتٝ تاشذ فذساسیٖٛ دس خصهٛ  صهذٚس ٔجهٛص اػهضاْ ٚ تهٝ ٘هاْ آٖ       

 ٔی ٕ٘ایذ. الذاْتاشٍاٜ دس ایٗ سلاتت ٞا 

صذا ٚ سیٕا دس ٘ظش است وٝ ٔساتمات تٝ صٛست پخ  ٔستمیٓ تّٛیضیهٛ٘ی تشٌهضاس ٚ اص ٔهذیش     دس صٛست تٛافك تا .18

 ػأالٖ تاشٍاٟٞای ششوت وٙٙذٜ دس ِیً ٔصاحثٝ صٛست ٌشفتٝ ٚ پخ  ٌشدد.
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ح ٛس وّیٝ ٚسصشىاساٖ دس جّسٝ تٛجیٟی )تشیفیًٙ(سٚص لثُ اص ٔساتمٝ اِضأی است ٚ ؿایثیٗ اص ح ٛس دس ٔساتمٝ  .19

 خٛاٞٙذ شذ.ٔحشْٚ 

تا ٚسصشىاساٖ خٛد ٔٙؼمذ ٕ٘ایٙذ ٚ تٟٙا لشاسدادی داسای اػتثاس اسهت   ٚ تاالتش ساِٝ یهتاشٍاٟٞا ٔی تٛا٘ٙذ لشاسداد  .20

 وٝ صٚدتش دس ساصٔاٖ ِیً ثثت شذٜ تاشذ.

) طثهك تفهاٞٓ ٘أهٝ فهی ٔها تهیٗ       ٚسصشىاساٖ ٔشتٛطٝ ٔی تاشهذ. یا ٔاِیات لشاسدادٞای ٚسصشىاساٖ تٝ ػٟذٜ تاشٍاٜ ٚ  .21

 تاشٍاٜ تا ٚسصشىاس(

   000/000/5اخالَ دس ٔساتمات اص سٛی ٞش شخص ٚ ٔماْ ) دس صٛست تهییذ وٕیتٝ ا٘ ثاطی ( اص  .22

جشیٕٝ ٘مذی  ٚ ٔحشٚٔیت ٕٞشاٞهی تها تهیٓ دس ٔشحّهٝ تؼهذی سا داسد ٚ چٙا٘چهٝ تىهشاس         سیاَ 000/000/10تا  سیاَ

دس وّیهٝ ٔسهاتمات ٔحهشْٚ ٔهی ٌهشدد . ٘هٛع        ٔشحّٝ ٔحشٚٔیت ٚ دس صٛست تىشاس یىساَ اص ٕٞشاٞی 2ٌشدد دس 

 ٔحشٚٔیت سا  وٕیتٝ ا٘ ثاطی تؼییٗ ٚ ٔشخص ٚ تٝ دتیش فذساسیٖٛ جٟت اتالؽ اػالْ ٔی ٕ٘ایذ.

تٟٙها ٘سهثت تهٝ     فذساسیٖٛٞضیٙٝ تـزیٝ ، ایاب ٚ رٞاب ٚ اسىاٖ تیٓ ٞا تٝ ػٟذٜ تاشٍاٟٞای اػضاْ وٙٙذٜ ٔی تاشذ ٚ  .23

 اٖ ٚ دست ا٘ذسواساٖ ِیً ( الذاْ خٛاٞذ ٕ٘ٛد.اسىاٖ ٚ تـزیٝ ػٛأُ اجشایی )داٚس

 وّیٝ ٞضیٙٝ ٞای تشٌضاسی )ٞضیٙٝ ػٛأُ داٚسی ، دست ا٘ذسواساٖ اجشایی ( تٝ ػٟذٜ ساصٔاٖ ِیً ٔی تاشذ . .24

تٕأی تثّیـات ٔحیطی ٔحُ ٚ ٔىاٖ تشٌضاسی ٔساتمات اص طشیك ساصٔاٖ ِیً اجشا ٚ تاشهٍاٟٞای شهشوت وٙٙهذٜ     .25

 تثّیؾ داس٘ذ ٔی تایذ تا ساصٔاٖ ِیً ٕٞاًٞٙ ٕ٘ایٙذ.چٙا٘چٝ تٕایُ تٝ ا٘جاْ 

وهٝ   ،ٔسهاتمات شهشوت وٙٙهذ   ٔشحّهٝ اَٚ  ٔهی تٛا٘ٙهذ دس    یی، تاشهٍاٟٞا تش اساس دسهتٛساِؼُٕ اجشایهی ٔسهاتمات     .26

تهٝ سهاصٔاٖ ِیهً ٚالهغ دس     سٚص لثُ اص ششٚع ٔسهاتمات     20/11/97ٚسصشىاساٖ تیٓ خٛد سا حذاوثش تا سدادٞایلشا

ٕٔا٘ؼت ٔساتمات تاشٍاٞی ٔشحّٝ اَٚ دس تیٓ  ششوت ٔحُ فذساسیٖٛ سٝ ٌا٘ٝ تحٛیُ ٕ٘ایٙذ، دس ؿیش ایٙصٛست اص 

  فذساسیٖٛ 22576493ٚ  22761093دس صٛست ٞش ٌٛ٘ٝ سؤاَ یا اتٟاْ تا شٕاسٜ تّفٗ ٞای فذساسیٖٛ تؼُٕ ٔی آیذ.

 تٕاس حاصُ فشٔاییذ. 09127689925تا شٕاسٜ  دتیش ساصٔاٖ ِیً ٔجیذ سضاخا٘ییا آلای 

رسامیت   ایه ديرٌ از مساابقات  تا پایان  قابل اجراء ي  1/10/89از تاریخ  بدیُی است ایه دستًر العمل

 دارد .
 

 فدراسیونسرپرست 


