بسمه تعالی
دستور العمل اجرایی لیگ دواتلون کشور (آقایان و بانوان) در سال 1399

مقدمه :
در راستای اجرای رهنمودهای مقام عظمای والیت و رهبری در خصوص نقش ورزش در سالمت جامعه به منظور
تشووویو ورزاووناراد و دسووتاندرکاراد و ایجاد انگیزه مضوواعو و همینیش اووناخت بهتریش نفرات ردههای س ونی
مختلو ،فدرا سیود ترایاتلود در نظر دارد با رعایت تمام پروتنلهای بهدا اتی ن سبت به برگزاری م سابقات لیگ
دواتلود کشور در سال  1399برابر ارایط مندرج در دستورالعمل اقدام نماید.
منظور:
ایجاد تحرک و انگیزه بیش ورزاناراد و راد و توسعه ایش ر اته المپینی در بیش اقشار جواد جامعه در ایام رکود
به علت اووویوی بیماری کرونا و به منظور سووواماندهی هد ها در تیم های کشوووور جهت توسوووعه ورزش قهرمانی و
حرفه ای.

هدف:
 .1برگزاری مسابقات به انل مطلوب و ایجاد رقابت سالم در بیش ورزاناراد ارکتکننده.
 .2توسعه و ارتقاء سطح همادگی جسمانی و روانی ورزاناراد.
 .3ایجاد زمینههای مناسب در توسعه و گسترش ورزش با نشاط ترایاتلود و اناساندد هد در کشور.
 .4جلوگیری از تهاجم فرهنگی و تقویت ارزشهای اسالمی در بیش ورزاناراد.
 .5ایجاد انگیزه جهت کسب جایگاه قهرمانی در مسابقات بیشالمللی.
 .6انتخاب ورزاناراد واجد ارایط جهت حضور در اردوهای تیمهای ملی در ردههای مختلو.
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دستورات اجرایی:
 -1مسابقات لیگ در یک رده سنی با ارایط زیر برگزار می گردد :
ب :لیگ دو اتلود اسپرینت بانواد و هقایاد (باالی  16سال)
مسافت مسابقات به صورت اسپرینت یا مسافت کوتاه اجرا می گردد (  5کیلومتر دو  20 ،کیلومتر دوچرخه و 2/5
کیلومتر دو).
 -2حداقل تعداد نفرات تیم ها  3نفر و حداکثر  4نفر می بااد
توجه :تیم هایی که مرحله اول مسوووابقات را با  3نفر هغاز می نمایند در مراحل بعدی می توانند یک ورزاووونار به
لیست خود اضافه نمایند.
توجه :جابه جایی ورزاناراد در تیم ها ممنوی می بااد.
مالحظات :هر تیم می تواند یک مربی و یک سوورپرسووت دااووته بااوود که هر دو می بایسووت همانند ورزاووناراد،
قرارداد رسمی با تیم ثبت نمایند.
توجه  :سرپرست و مربی می تواند یک نفر بااد.
-3تیم های مسابقاتی در دو صورت می توانند در لیگ حاضر گردند:
الو) تیم های وابسته به یک بااگاه رسمی ورزای
ب) تیم های وابسته به یک اخصیت حقوقی رسمی معتبر
چگونگی اعتبار سنجی اشخاص حقوقی به منظور دریافت تأییه از فدراسیون:
 ارائه اسناد رسمی ثبت ارکت ارائه گزارش حسابرسی یک سال گذاته -4انجام تسوووت  PCRو دیگر تسوووت های مورد نیاز پیش از رقابت در دوره اووویوی کرونا بر اسوووا
د ستورالعمل های ابالغی ستاد ملی کرونا در ورزش بوده که حداکثر یک هفته قبل از برگزاری هر مرحله
از لیگ در سایت فدراسیود قابل بهره برداری خواهد بود.
شرایط سنی:
 گروه سنی باالی  16سال (متولدیش قبل از )1383/10/11 تیم ارکت کننده در لیگ دواتلود می بایست به عنواد وثیقه مبلغ  300/000/000ریال چک معتبر یا سفته همراهسایرمدارک مربوط به فدراسیود ارائه نماید.
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-

مقامهای تیمی از مجموی رکوردهای بدست همده از  3نفر برترمحاسبه می اود.

-

رقابت های لیگ در سه مرحله طی سال های  1399-1400برگزار می گرددکه زماد و مناد م سابقه متعاقباً اعالم
می گردد.

-

حضوووور تیم ها در تمامی مراحل مسوووابقات الزامی اسوووت و در صوووورتی که تیمی در هر مرحله اووورکت ننمایید
فدراسیود می تواند به عنواد خسارت وثیقه تیم را به نفع خود ضبط نماید.

شرایط عمومی و مدارک مورد نیاز:
 .1گواهی ( PCRتست بیماری کرونا از طریو مخاط حلو و بینی)
توجه  :1گواهی  PCRبدون مهر هزمایشگاه فاقد اعتبار میبااد.
توجه  :2تست هنتی ژد و تست هنتی بادی مورد تأیید نخواهد بود.
توجه  :3تستهای انجام اده در مرحله اول لیگ برای دختراد از تاریخ  99/8/8به بعد قابل قبول می
بااد و تستهای انجام اده برای هقایاد از تاریخ  99/8/10به بعد قابل قبول میبااد.
 .2اصل قرارداد ثبت اده در فدراسیود
 .3کارت بیمه ورزای مختص ترایاتلود (سه گانه).
 2 .4قطعه عنس  3  4پشت نویسی اده.
 .5رضایت نامه محضری برای جواناد زیر  18سال.
 .6اصل کارت ملی و کپی اناسنامه.
 .7مشخص ادد وضعیت نظام وظیفه مشمولیش برای هقایاد
 .8زماد برگزاری مسابقات ارائه برگ سالمت هر ورزانار (قلب و عروق ) از پزاک متخصص الزامی است.
 .9حداقل ثبت قرارداد با هر ورزشکار مبلغ  30,000,000ریال می باشد.
 %10 .10از قراردادهای ورزاووناراد هر تیم بابت هزینه های جانبی مسووابقات لیگ می بایسووتی به فدراسوویود پرداخت
گردد .
 .11هر بازینش مجاز است در یک فصل فقط با یک تیم قرارداد منعقد نماید.
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 .12اگر تیمی منحل اود ،یا از دور م سابقات خارج گردد ،در صورتینه ورز انار هد تیم در هیچ دوره ای ح ضور
ندااته بااد ،هزاد محسوب می اود.
 .13اعتراض به رای کمیته برگزاری مسوووابقات ،حداکثر  30دقیقه پس از اعالم نتیجه و با پرداخت مبلغ 5/000/000
ریال توسط سرپرست تیم با ارائه مستندات معتبر میسر می بااد.
 .14نحوه معرفی قهرماد هر مرحله:
نفرات برتر در رقابت های بااگاهی بر اسا

رکوردهای بدست همده محاسبه و معرفی می اوند.

 .15نحوه معرفی قهرماد لیگ : 1399-1400
رکورد کسب اده در مسابقات لیگ ،توسط هر ورزانار مؤید معرفی نفرات برتر می بااد .
متذکر می گردد به نفرات اول تا سوم در پایاد رقابت ها حنم و مدال تعلو می گیرد و به تیمهایی که مقام اول
تا سوم را کسب نموده اند کاپ به همراه حنم تیمی تعلو می گیرد.
 .16با توجه به ارایط نا متعادل ویرو

کرونا ،تیمها می توانند فقط قرارداد یک ساله با ورزاناراد خود منعقد نمایند.

 .17مالیات قراردادهای ورزاووناراد به عهده تیم و یا ورزاووناراد مربوطه می بااوود (.طبو تفاهم نامه فی ما بیش تیم با
ورزانار)
 .18اخالل در مسووابقات از سوووی هر اووخص و مقام ( در صووورت تتیید کمیته انضووباطی ) از  10/000/000ریال تا
 100/000/000ریال جریمه نقدی و محرومیت همراهی با تیم در مرحله بعدی را دارد و چنانیه تنرار گردد تا 2
سال از همراهی در کلیه م سابقات محروم می گردد .نوی محرومیت را کمیته ان ضباطی تعییش و م شخص و به دبیر
فدراسیود جهت ابالغ اعالم می نماید.
 .19تغذیه  ،ایاب و ذهاب و اسووناد تیم ها می بایسووت طبو پروتنل های ابالغی سووتاد ملی مبارزه با کرونا در ورزش
بوده و به عهده تیم های ورزای می بااد .
 .20تمامی تبلیغات محیطی محل و مناد برگزاری مسووابقات از طریو فدراسوویود اجرا و تیمهای اوورکت کننده چنانیه
تمایل به انجام تبلیغ دارند می باید با فدراسیود تفاهم نمایند.
 .21ورزاووناراد  ،مربیاد و سوورپرسووتاد در رفتار حرفه ای ورزاووی و به خصوووص امور تبلیغاتی در طول مسووابقات
می بایست تابع قوانیش اتحادیه جهانی ترای اتلود ( ) World Triathlonبااند.
تبصره  :در صورت مشاهده مغایرت رفتار ،حنم کمیته انضباطی در ایش خصوص الزم االجراست.
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 .22بر اسا

دستورالعمل اجرایی مسابقات  ،تیمهایی می توانند در مسابقات ارکت کنند ،که قراردادهای ورزاناراد

تیم خود را حداکثر تا  98/08/08به فدراسوویود ترای اتلود تحویل نمایند ،در غیر اینصووورت از اوورکت تیم در
مسابقات بااگاهی ممانعت بعمل می هید.
 .23هر تیم می تواند فقط یک نفر از ورزاناراد برتر م سابقات سال گذاته (اسامی ذکر اده ذیل) را در ترکیب تیم
خود دااته بااد:
هقایاد :سید محمد حسینی ،نوید سلیمی پور ،علی رضوانی
بانواد :اسماء بیگ زاده ،فاطمه میریاد ،عالمه سادات جباری
 .24در صورت تشنیل وثبت حداقل  4تیم ،در فدراسیود ،لیگ دواتلود رسمیت خواهد یافت.
 .25زمادبندی مسابقات در مرحله اول (دواتلود تبریز) :
 مسابقه بانواد:
 oحداکثر زماد مجاز جهت اعالم همادگی :چهار انبه 99/08/07
 oمسابقه بانواد99/08/13 :
 مسابقه هقایاد:
 oحداکثر زماد مجاز جهت اعالم همادگی :چهار انبه 99/08/09
 oمسابقه هقایاد99/08/15 :
 .26محل برگزاری:
 اهر تبریز (محل برگزاری مسابقه متعاقباً اعالم خواهد اد)
در صورت هر گونه سؤال یا ابهام با اماره تما

 021- 22761093تما
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حاصل فرمایید.

