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 به ثبت رسیده است.                             در هیات ورزش سه گانه استان:                       تاریخ:                        این قرارداد به شماره:

 

 اتلون استانمهر و امضاء رئیس هیات ترای              مهر و امضاء باشگاه  امضاء و اثر انگشت بازیک

 

به ثبت رسیده و عالوه بر اعتبار دارای                      ریخ:تا          به شماره :  فدراسیون ترای اتلونقرارداد ثبت شده فوق در 

 رسمیت است.

 مهر و امضاء رئیس فدراسیون       

 بسمه تعالی  

  جمهوری اسالمی ایران ترای اتلونفدراسیون ورزش 
  

 مدیر و ... سرپرست، مربی، ،باشگاه با بازیکن همکاری قرارداد رسمی                                       

 

 

                              دارای پروانه ثبت به شماره                           مدیر عامل باشگاه            /خانماین قرارداد بین آقای

شگاه                                                        تلفن:و به نشانی شود از یک طرف یا طرف اول که در این قرارداد با نامیده می 

 صادره:                           شناسنامه:ماره  ش         فرزند:                                             / خانم آقای و 

 سال    ماه متولد: روز    شماره پاسپورت:   شماره ملی:

 : و تلفن به نشانی   با تحصیالت:

               تاریخ: در، نامیده می شود از طرف دیگر یا طرف دوم               که در این قرارداد         دارای وضعیت نظام وظیفه

 منعقد می گردد. ذیلد موارج در با شرایط مند

 

 
ه ک زیر مجموعه رشتتته ترای اتلون ورزشتتیمختلف  رویدادهایبه عنوان عضتتو باشتتگاه شهت شتترکت در تمامی  طرف دوم استتتفاده از خدمات 

ستتایر برنامه هایی که از طرف باشتتگاه و ورزشتتی اردوها وتمرینات  ( تدارکاتی رستتمی،)باشتتگاهیمستتابقات باشتتگاه در آن شتترکت دارد شتتامل: 

 ه می شود در داخل و خارج از کشور.تدارک دید

 

 
 یمستتابقاتفصتتل هر .......................به مدت............................فصتتل مستتابقاتی می باشتتد )تاریخ تا  از تاریخ..................... مدت زمان این قرارداد

 (. می گردد میالدی سال شامل یک

 

 

 انسانی باشگاه. منابع به عنوان عضوی از ساختار  طرف دوماحترام به شخصیت  -1-4

 همین قرارداد. 7در ماده با طرف دوم موضوع قرارداد بر اساس توافق منظور شده  مبالغپرداخت  -2-4

از  %5ان باشگاه موظف است میز ،اقدام ننماید طرف دومهر مرحله به  پرداخت هایسررسید چنانچه باشگاه بر اساس ماده هفت نسبت به  تبصره:

 بپردازد. طرف دومشریمه به کل قرارداد به عنوان 

 ل آن.تامین وسیله رفت و آمد، برای شرکت در تمرینات و مسابقات و اردوها و یا پرداخت معاد -3-4

صات طرفین  -1ماده  شخ م

 قرارداد

 شماره : 

 تاریخ: 

 موضوع قرارداد – 2ماده 

قرارداد -3ماده   مدت 

 قرارداد

 باشگاه یا طرف اول تعهدات -4ماده 
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 به ثبت رسیده است.                             در هیات ورزش سه گانه استان:                       تاریخ:                        این قرارداد به شماره:

 

 اتلون استانمهر و امضاء رئیس هیات ترای              مهر و امضاء باشگاه  امضاء و اثر انگشت بازیک

 

به ثبت رسیده و عالوه بر اعتبار دارای                      ریخ:تا          به شماره :  فدراسیون ترای اتلونقرارداد ثبت شده فوق در 

 رسمیت است.

 مهر و امضاء رئیس فدراسیون       

 ها. فرهنگی و مراسم ، تشکیل اردو و تدارک مسافرت ها و برگزاری شلسات آموزشی،تامین امکانات برای انجام مسابقات -4-4

حوادث شانی و بال در ق حوادث و بیمه مسئولیتبیمه  تامینو  ایران بیمه حوادث بازیکنان بر اساس ضوابط فدراسیون پزشکی ورزشی تامین -5-4

 نقص عضو و از کار افتادگی موقت یا دائم ناشی از موضوع قرارداد. فوت، هزینه های پزشکی،مالی ازشمله 

زشی اردوها و مسافرت های ور مسابقات، تامین مراقبت های پزشکی و دندان پزشکی در صورتیکه سوانح پیش آمده در شریان تمرینات، - 6-4

 ث گردد.و شلسات آموزشی و بدنسازی مرتبط با موضوع قرارداد حاد

  نقل و انتقاالت و مقررات فصلی مسابقات. انظباطی، تکالیف قانونی قراداد، اعم از مقررات شدیدقوانین و از  طرف دوم اطالع رسانی به -7-4

 فدراسیون ترای اتلون.ارائه خدمات آموزشی فرهنگی و ارتقاء رفتاری متناسب با برنامه های ابالغی  -8-4

صره شته و حتی می تواند عدم حضور  :تب سئولیتی ندا شگاه م شی و خارج از برنامه با شگاه در خصوص حوادث ورز شی از  را کهطرف دوم با نا

شانصدمات غی شی و غیر مرتبط با تعهدات ای شخیص  ر ورز ست را غیبت تلقی نموده و در پرداخت مبلغ قرارداد بنا به ت شگاه ا سبت به با میته کن

 اید.برخورد نم انضباطی

 

 

 دراسیونف، آئین نامه داخلی و انضباطی باشگاه که به تایید لیگبه قوانین مقدس نظام شمهوری اسالمی ایران،مقررات بین المللی، آئین نامه  -1-5

اد فرض بر درسیده باشند، آئین نامه انضباطی فدراسیون سه گانه و دستورالعمل های صادره متعهد و متلزم بوده و احترام بگذارد و با امضاء این قرار

 این است که از مفاد آنها آگاهی کامل دارد.

بدنستتتازی،اردو،تمرینات آمادگی مستتتابقات تدارکاتی در طول مدت قرارداد در تمامی برنامه های اعالمی باشتتتگاه طرف قرارداد از قبیل  -2-5

 ها و ... حضور داشته و فعاالنه شرکت نمایند. برگزاری شلسات آموزشی فرهنگی،مراسم

متعهد استتت در مستتابقات و طول فصتتل تمام توان و قابلیت های فنی خود را صتترف اعتالء و رشتتد و شتتکوفایی باشتتگاه نموده و  طرف دوم -4-5

 الگوی مناسبی از خود در انظار عمومی به نمایش بگذارد.

 ی تجویز شتتده برای درماندستتتورات پزشتتک تیم در مورد نوع ت ذیه و داروها ضتتمن آگاهی از دستتتورالعمل ابالغی کمیته ضتتد دوپینگ، -5-5

 وشه از مواد نیروزا و ممنوعه استفاده ننماید. بیماری را محترم شمرده و با تطبیق داروها با شدول داروهای ممنوعه دوپینگ به هیچ

نات، -6-5 مامی تمری عات نموده در ت قاا مرا باطی و موارد فنی دقی مدیران را در مورد نظم انضتتت قات،کالس دستتتتورات  ها،مستتتتاب های  اردو

 آموزشی،فرهنگی بدون عذر شرکت نماید.

صتاحبه م فدراستیون ترای اتلونبا رستانه های گروهی فقط با اخذ مجوز باشتگاه و در قالب مقررات آئین نامه مصتاحبه مطبوعاتی باشتگاه و  -7-5

 د. نماید و نباید بدون مجوز و هماهنگی باشگاه مصاحبه یا در برنامه های رادیو و تلویزیونی شرکت کن

 حق ندارد تحت هیچ طرف دوم ،ه ها و رعایت اصتتول احترام متقابلستتایر باشتتگا ،باشتتگاه طرف قرارداد ،فدراستتیونبه منظور حفظ حقوق  -8-5

 رستتانه های مدیران باشتتگاه مربوطه و ستتایر باشتتگاه ها و مستتئولین فدراستتیون،) ناظران، داوران( ، در -هواداران-مربیان -شتترایطی از بازیکنان

 ری،شنیداری،نوشتاری و ... انتقاد نماید.دیدا

 تعهدات طرف دوم  -5ماده 
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 به ثبت رسیده است.                             در هیات ورزش سه گانه استان:                       تاریخ:                        این قرارداد به شماره:

 

 اتلون استانمهر و امضاء رئیس هیات ترای              مهر و امضاء باشگاه  امضاء و اثر انگشت بازیک

 

به ثبت رسیده و عالوه بر اعتبار دارای                      ریخ:تا          به شماره :  فدراسیون ترای اتلونقرارداد ثبت شده فوق در 

 رسمیت است.

 مهر و امضاء رئیس فدراسیون       

صره می توانند مراتب انتقاد از هر کدام از موارد فوق را به صتتورت کتبی با رعایت ستتلستتله مراتب باشتتگاهی در چارچو  منشتتور  طرف دوم :تب

 اخالقی و رفتاری و آئین نامه مربوطه، به مبادی ذیربط اعالم نموده و پیگیر نمایند.

 که قرارداد معتبر است حق مذاکره با باشگاه دیگری را نداشته و باید برابر مقررات آئین نامه نقل و انتقاالت عمل نماید.تا زمانی  -9-5

جام را که منافات با انجام وظایف او دارد انفعالیتی متعهد می گردد که در طول قرارداد بطور مستتتقیم یا غیر مستتتقیم هیچگونه طرف دوم  -10-5

 شریمه می شود.از طرف باشگاه مشمول  طرف دومدر این مورد تخلف محسو  و ندهد و اقدام 

، منتج به بروز خستتتارت یا ضتتترر و زیانی و یا طرف دومهرگونه فعل یا ترک فعل طبق قوانین شاری شمهوری استتتالمی ایران چنانچه  -11-5

زم به چنانچه باشتتگاه مل و حقوقی و کیفری آن خواهد بودشتتخصتتاا مستتئول عواقب طرف دوم  ،باشتتگاه گرددمحکومیتی قانونی و انتظامی برای 

 از طرف دوممبالغ خستتارت را توستتط مراشع حل اختالف عیناا  گردد می تواند پس از صتتدور رای در این خصتتوصپرداخت خستتارت یا شرایم 

  کسر نماید. طرف دوممطالبه نموده و یا راساا از حقوق و مطالبات 

ی کستتورات قانونی مالیات بر درآمد راپرداخت نماید یا طی توافقی شداگانه، این مهم را به باشتتگاه واگذار طرف دوم موظف استتت تمام -12-5

 نماید.

 

 

  

 

ورزشتتتی برای انعقاد قرارداد بوده ولی قرارداد را امضتتتاء نموده استتتت، عالوه بر  یا منعدارای منع قانونی  طرف دومهرگاه احراز گردد که  -1-6

سوی  سارات و محرومیت از  ضباطیپرداخت خ ست که برای وی انجام  کمیته ان شده و معادل ریالی خدماتی ا سترداد تمام وشه اخذ  موظف به ا

 باطل اعالم می گردد.نیز شده است و قرارداد وی 

واهدشد خای بازدارنده حقوقی و قضایی پیدا کند که رابطه او را با باشگاه قهراا قطع کند، غیبت او غیر موشه تلقی  حدودیتهاگر م طرف دوم -2-6

سو  ء قرارداد محدید نظر نموده، و مدت محرومیت، شزدر مورد پرداخت های آتی وی تج ،کمیته انضباطی فدراسیونباشگاه می تواند با نظر  و

 قرارداد افزوده خواهد شد.نشده و بر مدت 

ا خدشه دار ر فدراسیون ترای اتلونتخلفی مرتکب شد که حیثیت اشتماعی باشگاه و  در حین مسابقات و یا خارج از آن طرف دوماگر  توضیح: 

از صتتل در آن ف و می گردد اخراج ، از ترکیب باشتتگاهمستتابقات خارج از کمیته انضتتباطیهیئت داوری  در حین مستتابقات و  نماید، به تشتتخیص

بدیهی است با توشه به رای کمیته انظباطی سایر محرومیت ها و شریمه ها نیز  نخواهد داشت. یک از مراحل لیگ رادر هیچ مسابقات، حق حضور 

 می تواند شامل فرد خاطی گردد.

سبت به مداوای  طرف دومهرگونه گزارش بیماری توسط  -3-6 مستلزم ارائه گواهی پزشک معتمد باشگاه می باشد و در صورت تایید پزشک ن

صرفاا  صورت تداوم  طرف دوموی اقدام و  شگاه می تواند در  ضمناا با شرکت نکند.  سابقات  سات تمرین و م با اشازه پزشک تیم می تواند در شل

لی تا پایان طول درمان ناشی از انجام تعهد موضوع قرارداد و مصدومیت در اردوها و تمرین بیماری تا شش ماه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و

 خواهد بود.ایا و انجام تعهدات خود در قبال طرف دوم در مسابقات، باشگاه موظف به پرداخت حقوق و مز

 شرایط عمومی قرارداد  -6ماده 
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 مهر و امضاء رئیس فدراسیون       

صورتیکه  -4-6 شگاه تحت قرارداد با مجوز کتبی، ب طرف دومدر  شود،در طول مدت قرارداد با با شگاه داخلی یا خارشی دیگری منتقل  رابر ب ه با

 و باشگاه مبداء تعلق می گیرد. طرف دومحق انتقال با توافق طرفین به  ،مقررات

ستان، 63طبق ماده  -5-6 سرپر صالت مدارک  سئولیت احراز ا ضباطی، م سایر عوامل تیم قبل از ارائ بازیکنان، مربیان، آئین نامه ان شکان و  ه به پز

 ، با مدیر عامل باشگاه و سرپرست تیم می باشد و وفق مقررات تصمیم گیری خواهد گردید.ی استانیها و یا هیات تلونترای افدراسیون 

 

 

 

 

 

)بتته ریتتال قتترارداد،....................................................تتتعتتیتتیتتن شتتتتتده در ایتتن  بتترای متتدت طتترف دوممتتبتتلتتغ قتترارداد  -1-7

به شتترذ ذیل ...........................ریال )به حروف( استتت که عدد(.........................................................................................................................

 اسبه و قابل پرداخت خواهد بود.مح

 پرداخت گردد. 1398ثبت نام به حسا  فدراسیون حداکثر تا پایان بهمن ماه  در زماناز کل قرارداد   %10 -الف

 پرداخت گردد. 1398هیئت ترای اتلون استان حداکثر تا پایان بهمن ماه سال حسا   به عقد قرارداد  در زمان  از کل مبلغ قراداد  10% –  

 .به طرف دوم پرداخت گردد همزمان با ثبت قرارداد در دبیرخانه فدراسیوناز کل مبلغ  %30حداقل  – ج

 لیگ به طرف دوم پرداخت گردد. تا آغاز مرحله دوم از کل مبلغ % 90تا سقف – د

 پرداخت گردد. طرف دومبه  اصلی باشگاه تیمحسن انجام کار و قرار داشتن در ترکیب  به منظور %10 -ه

 

 

 

که انجام  یعیطب یایبال گریو د لیمانند شنگ، زلزله، ستتت نیو کنترل طرف اریعوامل خارج از اخت ایو  رمترقبهیدر صتتتورت وقوع هرگونه حادثه غ

 ارمذکور به برگز تیو چنانچه وضع دیآیدر م قیموشود به حالت تعل تیقرارداد تا رفع وضع نیمفاد ا یقرارداد را نامقدور سازد، اشرا نیموضوع ا

 است. نیطرف یختم گردد، قرارداد منفسخ و ادامه قرارداد منوط به توافق کتب گینشدن ل

 

 

 
 

 مبلغ قرارداد  -7ماده 

 رسیدگی به اختالفات  -9ماده 

 شرایط اضطراری  -8ماده 
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 اتلون استانمهر و امضاء رئیس هیات ترای              مهر و امضاء باشگاه  امضاء و اثر انگشت بازیک

 

به ثبت رسیده و عالوه بر اعتبار دارای                      ریخ:تا          به شماره :  فدراسیون ترای اتلونقرارداد ثبت شده فوق در 

 رسمیت است.

 مهر و امضاء رئیس فدراسیون       

سیون  ترای اتلون(، بین المللی اتحادیه) ITUطرفین قرارداد با علم و اطالع از قوانین و مقررات  ون اتلترایضوابط و مقررات شاری و آتی فدرا

صالحیت انحصاری و تخلف ناپذیر، توافق، اقرار و اعالم  سالمی ایران و قبول  ضباطی، مراشع حل اختالف نمودندشمهوری ا سیون ف کمیته ان درا

شراء می باشتتتد و طرفین حق هرگونه اعتراض به شع مذکور الزم االتباع و الزم االی ایران خواهد بود و رای قطعی مرشموری استتتالمترای اتلون 

 نموده اند. آراء قطعی صادره، حق رشوع به سایر مراشع قانونی و قضایی را از خود سلب و ساقط

را برابر  طرف دومقوق ظ نموده و متقابالا باشگاه نیز حموظف است رابطه با باشگاه را حف طرف دومتذکر: در مدت اختالف تا مرحله صدور رای 

 نیاز، قابل رسیدگی را در شلسات مراشع حل اختالف ارائه نمایند. گ پرداخت نماید و مستندات بر حسبمقررات آئین نامه لی

 

 

 

 

 

 

 
 

رسمیت یافته و  فدراسیوناستان مربوطه به ثبت رسید شروع و پس از ثبت و امضاء تایید  ترای اتلون که در هیات  زمانیعتبار این قرارداد از ا -1-9

 اعالم گردد. فدراسیونشماره و  تاریخ ثبت آن رسماا توسط دبیرخانه 

آن در  از ثبت و تمامی نسخ را در اختیار هیات گذاشته تا پسالزم است با حضور در هیات استان شخصاا برگ قرارداد را امضاء  طرف دوم -2-9

 فدراسیون یک نسخه تحویل وی و یک نسخه تحویل باشگاه گردد.

و  معتبر نبوده و در دعاوی ترای اتلونفدراستتتیون و باشتتتگاه منعقد گردد، برای طرف دوم به شز این قرارداد هرگونه توافق و قرارداد بین  -3-9

 ئم و تخلف از مقررات خواهد بود.و باشگاه قابل استناد نیست و مشمول شرا طرف دوماختالفات بین 

 

 
 

ضر قرارداد سخه 4در  حا صره 3ماده و  11، ن ست که در اخ تب شماره ثبت واحد تایید گردیده ا شگاه،طرف دومتیار تنظیم و با  س ، با تان و هیات ا

 است.می باشد و تمامی نسخه های آن در حکم واحد  ترای اتلون ایران فدراسیون

 

 

 

 

 اعتبار قرارداد  -10ماده 

 نسخ قرارداد  -11ماده 
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 به ثبت رسیده است.                             در هیات ورزش سه گانه استان:                       تاریخ:                        این قرارداد به شماره:

 

 اتلون استانمهر و امضاء رئیس هیات ترای              مهر و امضاء باشگاه  امضاء و اثر انگشت بازیک

 

به ثبت رسیده و عالوه بر اعتبار دارای                      ریخ:تا          به شماره :  فدراسیون ترای اتلونقرارداد ثبت شده فوق در 

 رسمیت است.

 مهر و امضاء رئیس فدراسیون       

 

 


