بسمه تعالی
دستور العمل اجرایی لیگ دواتلون کشور (آقایان و بانوان) در فصل 1399-1400

مقدمه :
در راستای اراا رنموددنی قای ظموی الیت ال رنرا در صوتدن شاو الر د در ست ق ریقبه ه قممدر
تشتتدتو الر اتتنیراد ال دس ت اشدرکیراد ال اتجید اشگیزه قضتتیظو ال نویمی اتتمیص
قخالو ،فدراستیدد تاا اتلدد در شما دارد ی رظیت توی پاالتنلنی ردااتا شبتر

راات شااا ردهنی ستتم
ه اازار قبتی ای لیگ

دالاتلدد کشدر در سیل  1399اا ا اااتط قمدرج در دسادرالبول اقدا شویتد.
منظور:
اتجید تحاک ال اشگیزه ی الر اتنیراد ال راتد ال تدستبه ات راتاه الویین در ی اقشتیر رداد ریقبه در اتی رکدد
ه ظل اتتتیدی یویر کاالشی ال ه قممدر ستتتیقیشدن هد نی در تیم نی کشتتتدر رر تدستتتبه الر د قراقیش ال
حافه ا .

هدف:
 .1اازار قبی ای

ه انل قطلدب ال اتجید رقی

سیلم در ی الر انیراد ااک کممده.

 .2تدسبه ال ارتایء سطح هقیدا ربویش ال رالاش الر انیراد.
 .3اتجید قیمهنی قمیسب در تدسبه ال ابااد الر د ی ششیط تاا اتلدد ال امیسیشدد هد در کشدر.
 .4رلدایا ا تریرم فانمگ ال تادت

ار دنی اس ق در ی الر انیراد.

 .5اتجید اشگیزه رر کبب ریتگیه قراقیش در قبی ای
 .6اشاخیب الر انیراد الارد اااتط رر

ی الولل .

حضدر در اردالنی تیمنی قل در ردهنی قخالو.
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دستورات اجرایی:
 -1قبی ای لیگ در تک رده سم ی اااتط تا اازار ق اادد :
ب :لیگ دال اتلدد اسیاتم
قبتیف

قبتی ای

یشداد ال هقیتید ( یی  16سیل)

ه رتدر استیاتم تی قبتیف کدتیه اراا ق اادد (  5کیلدقاا دال  20 ،کیلدقاا دالچاصه ال 2/5

کیلدقاا دال).
 -2حداقل تبداد شااا تیم نی  3شاا ال حداکثا  6شاا ق یاد
تدرته :تیم نتیت کته قاحلته االل قبتتتی اتی را تی  3شاا هغتی ق شوتیتمتد در قااحتل بتد ق تداشمتد ته لیبتتت صدد
الر انیر اضیفه شویتمد.
تدره  :1در ردر اضیفه ادد الر انیر ه تیم نی در قااحل بد  ،رکدرد هد الر انیر در قاحله قرل ه حبیب
تیم قحبدب شو اادد.
تدره  :2ری ه ریت الر انیراد در تیم نی قومدی ق یاد.
ق حمی  :نا تیم ق تداشد تک قا ال تک ستتاپاست دااتتاه یاتتد که نا دال ق یتبت نویشمد الر اتتنیراد،
قاارداد رسو ی تیم ثر شویتمد.
تدره  :ساپاس ال قا ق تداشد تک شاا یاد.
-3تیم نی قبی ایت در دال ردر ق تداشمد در لیگ حیضا اادشد:
الو) تیم نی الا باه ه تک یاگیه رسو الر ا
ب) تیم نی الا باه ه تک اخوی

حادق رسو قبارا

چگونگی اعتبار سنجی اشخاص حقوقی به منظور دریافت تأییه از فدراسیون:
 ارائه اسمید رسو ثر ااک ارائه ازارد حبی اس تک سیل اذااه -4اشجتی تبتتت

 PCRال دتگا تبتتت

نتی قدرد شیتی پیو ا رقتیت در دالره اتتتیدی کاالشتی ا استتتی

دستادرالبول نی ا غ ستاید قل کاالشی در الر د دده که حداکثا تک نااه قرل ا اازار نا قاحله
ا لیگ در سیت

فدراسیدد قی ل راه ادار صداند دد.

شرایط سنی:
 اااله سم یی  16سیل (قادلدت قرل ا )1383/10/112

 -تیم ااک کممده در لیگ دالاتلدد ق یتب

ه ظمداد الثیاه قرلغ  300/000/000رتیل چک قبارا تی سااه نوااه

سیتاقدارک قا دط ه فدراسیدد ارائه شویتد.
-

قایقری تیو ا قجودی رکدردنی دس

 -رقی

هقده ا  3شاا اتا نا قاحله قحیسره ق ادد.

نی لیگ در سته قاحله ط ستیل نی  1399-1400اازار ق ااددکه قید ال قنید قبتی اه قابیقری اظ

ق اادد.
 حضتتتدر تیم نی در تویق قااحل قبتتتی ای الزاق است ت ال در رتتتدرت که تیو در نا قاحله اتتتاک شمویتیدفدراسیدد ق تداشد ه ظمداد صبیر الثیاه تیم را ه شاع صدد ضرط شویتد.

شرایط عمومی و مدارک مورد نیاز:
 .1ادان ( PCRتب

یویر کاالشی ا طاتو قخیط حلو ال یم )

توجه  :1ادان  PCRبدون مهر ه قیتشگیه فاقد اظاریر ق یاد.
توجه  :2تب

هشا ژد ال تب

هشا ید مورد تأیید نخواهد بود.

توجه  :3تب نی اشجی اده در قاحله االل لیگ اا دصاااد ا تیرتخ  99/8/8ه بد قی ل قردل
ق یاد ال تب نی اشجی اده اا هقیتید ا تیرتخ  99/8/10ه بد قی ل قردل ق یاد.
 .2ارل قاارداد ثر اده در فدراسیدد
 .3کیر

یوه الر ا قخاص تاا اتلدد (سه ایشه).

 2 .4قطبه ظنس  3  4پش

شدتب اده.

 .5رضیت شیقه قحضا اا رداشید تا  18سیل.
 .6ارل کیر

قل ال کی امیسمیقه.

 .7قشخص ادد الضبی

شمی الظیاه قشودلی اا هقیتید

 .8قید اازار قبی ای ارائه اگ س ق

نا الر انیر (قلب ال ظاالق ) ا پزاک قاخوص الزاق اس .

 .9حداقل ثبت قرارداد با هر ورزشکار مبلغ  30,000,000ریال می باشد.
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.10

 10%ا قااردادنی الر اتنیراد نا تیم ی

پاداص

نزتمه نی ریشر قبتی ای لیگ ق یتبتا ه فدراستیدد

اادد .

.11

نا ی تن قجی اس در تک فول فاط ی تک تیم قاارداد قمباد شویتد.

.12

ااا تیو قمحل ادد ،تی ا دالر قبی ای صیرج اادد ،الر انیر هد تیم در ه اد قحبدب ق ادد.

.13

اظاااض ته را کویاته اازار قبتتتی اتی  ،حتداکثا  30دقیاته پس ا اظ

شایجته ال تی پاداصت قرلغ

 5/000/000رتیل تدسط ساپاس تیم ی ارائه قبامدا قبارا قیبا ق یاد.
.14

شحده قباف اتات الر انیر:

شاا اتا در رقی
.15

نی یاگین ا اسی

رکدردنی دس

هقده قحیسره ال قباف ق ادشد.

شحده قباف قراقید لیگ : 1399-1400
ه تیم نیت که قای االل تی سد را کبب شودده اشد قدال حنم تیو ه نوااه حنم تیو تبلو ق ایاد ال کیپ

قراقیش لیگ ه تیم االل اندا صداند اد.
.16

ی تدره ه اتااتط شی قابیدل التاال

کاالشی ،تیوری ق تداشمد فاط قاارداد تک ستیله ی الر اتنیراد صدد

قمباد شویتمد.
.17

قیلیی قااردادنی الر اتنیراد ه ظرده تیم ال تی الر اتنیراد قا دطه ق یاتد (.طرو تاینم شیقه ف قی
ی تیم ی الر انیر)

.18

اص ل در قبتی ای ا ستد نا اتخص ال قای ( در رتدر ت تید کویاه اشضتریط ) ا 10/000/000

رتتیل تتی  100/000/000رتتیل راتوته شاتد

نواان تی تیم در قاحلته بتد را دارد ال چمتیشیته تناار

ال قحاالقیت

اادد تی  2ستیل ا نواان در کلیه قبتی ای قحاال ق اادد .شدی قحاالقی
ال ه د یا فدراسیدد رر
.19

ا غ اظ

را کویاه اشضتریط تبیی ال قشتخص

ق شویتد.

تغذته  ،اتیب ال ذنیب ال استتنید تیم نی ق یتب ت طرو پاالتنل نی ا غ ستتاید قل قریر ه ی کاالشی

در الر د دده ال ه ظرده تیم نی الر ا ق یاد .
.20

تویق ترلیغی قحیط قحل ال قنید اازار قبتتی ای ا طاتو فدراستتیدد اراا ال تیوری اتتاک

کممده چمیشیه تویتل ه اشجی ترلیغ دارشد ق یتد ی فدراسیدد تاینم شویتمد.
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.21
قبی ای

الر اتتنیراد  ،قا یید ال ستتاپاستتاید در رفایر حافه ا الر اتت ال ه صوتتدن اقدر ترلیغیت در طدل
ق یتب

تی ع قداشی اتحیدته رریش تاا اتلدد ( ) World Triathlonیامد.

ترواه  :در ردر قشینده قغیتا رفایر ،حنم کویاه اشضریط در ات صودن ی ایرااس .
.22

در ردر تشنیل الثر

حداقل  4تیم ،در فدراسیدد ،لیگ دالاتلدد رسوی

صداند تیف .

 .23قید مد قبی ای در قاحله االل (دالاتلدد تراتز) :
✓ قبی اه یشداد:
 oحداکثا قید قجی رر

اظ

هقیدا  :چریر امره 99/08/07

 oقبی اه یشداد99/08/13 :
✓ قبی اه هقیتید:
 oحداکثا قید قجی رر

اظ

هقیدا  :چریر امره 99/08/09

 oقبی اه هقیتید99/08/15 :
 .24قحل اازار قحله االل:
✓ ارا تراتز (قحل اازار قبی اه قابیقری اظ
در ردر نا ادشه سؤال تی ا ری ی اویره توی

صداند اد)

 021- 22761093توی
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حیرل فاقیتید.

