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 بسمه تعالی

  
 

  3197 در سال ( و بانوان)آقایان  کشوری باشگاهها سه گانه دستور العمل اجرایی مسابقات

 مقدمه : 

خداوند متعال را سپاسگزاریم که قدرت و توان خدمتگزاری به ورزشکاران و آینده سازان رشته ورزشی سه گانه          

 رد نقش ورزش ایشتتان بر توجه به فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری و تاکید  در راستتتای عطا نمود.  به ما را

ر هرچه بتوانیم د با همکاری هیأتها و باشگاههای سراسر کشور امید استو ارتقاء آمادگی جسمانی ، جامعهسالمت 

شگاهی    نمودنبهتر برگزار  سابقات با شگاهی     1937سال   م سعه ورزش با سه     درگام مؤثری و تو شرفت ورزش  پی

 باشیم. برداشتهگانه 

 منظور: 
سعه               شور جهت تو شگاههای ک ساماندهی آنها در با شار جوان جامعه و  شته المپیکی در بین اق سعه این ر شد و تو ر

 و حرفه ایورزش قهرمانی 

 هدف: 

 برگزاری مسابقات به شکل مطلوب و ایجاد رقابت سالم در بین تیم های شرکت کننده. .1

 کشف استعدادهای موجود در رشته سه گانه.شناسایی  و  .2

 و روانی ورزشکاران. ، فنی توسعه و ارتقاء سطح آمادگی جسمانی .9

 کشور.سطح ایجاد زمینه های مناسب در توسعه و گسترش ورزش با نشاط سه گانه و شناساندن آن در  .4

 انهاسالمی در بین تیمها و ورزشکاران و توسعه معنویت در ورزش سه گتقویت ارزشهای  .5

 ایجاد انگیزه جهت کسب جایگاه قهرمانی در مسابقات بین المللی. .6

 دستورات اجرایی: 

 برگزار می گردد :رده سنی با شرایط زیر  یکباشگاهی در  مسابقات -1

 مسابقات به صورت یک جا برگزار  و لیگ جوانان اجرا نمی گردد ولی ترکیب تیم به صورت ذیل می باشد :

نفر از بزرگسال و امید و   2ورت نفر باالجبار جوانان می بایست باشد و امتیاز تیمی به ص    9نفر بزرگسال و امید و   9

 نفر از جوانان محسوب می گردد  )نفراتی که باالترین امتیاز را کسب می نمایند (  .دو 

سافت کوتاه اجرا می گردد )           سپرینگ یا م صورت ا سابقات به  سافت م شنا ،   757م   5کیلومتر دوچرخه و  27متر 

کیلومتر دو در بخش دوگانه    5/2کیلومتر دوچرخه و   27کیلومتر دو ،  5در بخش ستتته گانه آقایان و       کیلومتر دو 

 بانوان (
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 داشته باشد(هر تیم می تواند  یک مربی و یک سرپرست  مالحظات )

         توجه : مربی و ستترپرستتت تیم بانوان حتمای باید خانم باشتتد . بانوان فقط یک همراه به عنوان راننده یا تکنستتین آقا  

 می توانند داشته باشند .

  شرایط سنی:
 سال(13تا  16). 11/17/71تا   17/17/11از گروه سنی جوانان متولدین:  -

 17/17/71قبل از  متولدین (و امید بزرگساالن)شامل گروه سنی بزرگساالن  -

شگاه  - سابقات     هایبا سابقات  1صفحه   2-4با توجه به بند شرکت کننده در م  واریزملزم به  ،آیین نامه اجرایی م

 فدراسیون می باشند.  7177249155777حساب سیبا به شماره به به عنوان ورودیه ریال  777/777/15 مبلغ

شرکت کننده در     - شگاه  سه گانه با توجه به بند    با سابقات لیگ  سابقات یآیین نامه اجرا 12صفحه   2-4م برای  ،ی م

به فدراستتتیون ارا ه    مربوط ریال به عنوان وثیقه همراه مدارک      777/777/127موارد ذکر شتتتده در آیین نامه مبلغ   

 .نماید

 محاسبه می شود.مقامهای تیمی از مجموع رکوردهای بدست آمده از نفرات برتر هر گروه سنی  -

 رقابت های باشگاهی در سه مرحله طی سالجاری برگزار که زمان و مکان مسابقه متعاقبای اعالم می گردد . -

سه     - ضور تیم ها در هر  ست    مرحلهح سابقات الزامی ا شرکت ننمایند      م صورتی که در هر مرحله  مبلغ می باید و در 

 که از وثیقه تیم ها نزد فدراسیون کسر می گردد. ریال خسارت پرداخت نماید 777/777/47

 مدارک مورد نیاز: شرایط عمومی و 

 ثبت شده در سازمان لیگقرارداد اصل  .1

 .مختص سه گانه کارت بیمه ورزشی .2

 پشت نویسی شده.  9 4قطعه عکس  2 .9

 سال. 11رضایت نامه محضری برای جوانان زیر  .4

 کارت  ملی و کپی شناسنامه.  اصل .5

 رای گروه سنی جوانان و بزرگساالن برای آقایانوضعیت نظام وظیفه بمشخص شدن  .6

 انعقاد قراردادتاییدیه هیات سه گانه محل  .7

 متخصص الزامی است.زمان برگزاری مسابقات ارا ه برگ سالمت هر ورزشکار )قلب و عروق ( از پزشک  .1

شگاه  ، در صورت داشتن رضایت نامه از با   ورزشکارانی که با باشگاه قبلی قرارداد بیش از یکسال منعقد نموده اند     .3

 قبلی می توانند با باشگاه جدید قرار داد منعقد نمایند.
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سابقات باشگاهی  از قراردادهای ورزشکاران هر باشگاه    17% .17 سازمان ل    بابت هزینه های جانبی م ستی به  یگ می بای

 )فدراسیون( پرداخت گردد .

قرارداد را به منظور دریافت  کلاز  %17فوق می بایستتت از مجموع قرارداد منعقده مبلغ  بند مشتتمول ورزشتتکاران  .11

 تاییدیه به هیات استان محل سکونت پرداخت نمایند.

 با یک تیم قرارداد منعقد نماید.فقط هر بازیکن مجاز است در یک فصل  .12

صورتیکه  .19 ش   در  سابقات خارج گردید و  وتیمی منحل  صورت د، یا از دور م شکار آن تیم در  در  دوره  چهییکه ورز

 می شود. محسوبای حضور نداشته باشد، آزاد 

  777/777/5دقیقه پس از اعالم نتیجه و با پرداخت مبلغ      97برگزاری مستتتابقات، حداک ر     اعتراض به رای کمیته    .14

   میسر می باشد. توسط سرپرست تیم ریال

 ه معرفی قهرمان هر مرحله : ونح .15

سنی جوانان و بزرگساالن  نفرات برتر .      ساس رکوردهای    و امید گروه  در هر مرحله از رقابت های باشگاهی بر ا

 بدست آمده محاسبه و معرفی می شوند .

 :باشگاهها 37نحوه معرفی قهرمان سال  .16

شگاههای          .      سابقات با شگاهی ( در مرحله پایانی م سه مرحله رقابت های با شده ) از  سب  مجموع رکوردهای ک

 معرفی نفرات برتر می باشد . ؤیدم ، توسط هر ورزشکارکشور

به نفرات اول  تا سوم در پایان رقابت های ساالنه حکم و مدال تعلق می گیرد و به باشگاههایی  متذکر می گردد     

 تعلق می گیرد. تیمیکه مقام اول تا سوم را کسب نموده اند کاپ به همراه حکم 

ها بتوانند مقام های اول تا سوم را احراز نمایند چنانچه آن باشگاه درخواست اعزام به به تیم هایی که در این رقابت  .17

یکی از کاپ های آسیایی و یا جهانی را داشته باشد فدراسیون در خصوص صدور مجوز اعزام و به نام آن باشگاه         

 در این رقابت ها را صادر  می نماید.

ست که       .11 سیما در نظر ا صدا و  صورت توافق با  ستقیم تلویزیونی برگزار و از مدیر      در  صورت پخش م سابقات به  م

 عامالن باشگاههای شرکت کننده در لیگ مصاحبه صورت گرفته و پخش گردد.

 با ورزشکاران خود منعقد نمایند .  و باالتر ساله یکباشگاهها می توانند قرارداد  .13
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) طبق تفاهم نامه فی ما بین ورزشتتکاران مربوطه می باشتتد. یا مالیات قراردادهای ورزشتتکاران به عهده باشتتگاه و   .27

 باشگاه با ورزشکار(

تا  ریال  777/777/5اخالل در مستتتابقات از ستتتوی هر شتتتخص و مقام ) در صتتتورت تأیید کمیته انضتتتباطی ( از   .21

 2در  جریمه نقدی  و محرومیت همراهی با تیم در مرحله بعدی را دارد و چنانچه تکرار گردد          ریال  777/777/17

مرحله محرومیت و در صتتورت تکرار یکستتال از همراهی در کلیه مستتابقات محروم می گردد . نوع محرومیت را   

 کمیته انضباطی تعیین و مشخص و به دبیر فدراسیون جهت ابالغ اعالم می نماید.

ت به مان لیگ تنها نسب هزینه تغذیه ، ایاب و ذهاب و اسکان تیم ها به عهده باشگاههای اعزام کننده می باشد و ساز     .22

 اسکان و تغذیه عوامل اجرایی )داوران و دست اندرکاران لیگ ( اقدام خواهد نمود.

 کلیه هزینه های برگزاری )هزینه عوامل داوری ، دست اندرکاران اجرایی ( به عهده سازمان لیگ می باشد . .29

ده گ اجرا و باشتتگاههای شتترکت کننتمامی تبلیغات محیطی محل و مکان برگزاری مستتابقات از طریق ستتازمان لی .24

 چنانچه تمایل به انجام تبلیغ دارند می باید با سازمان لیگ هماهنگ نمایند.

که  ،می توانند در مرحله اول مستتابقات شتترکت کنند   یی، باشتتگاهها بر استتاس دستتتورالعمل اجرایی مستتابقات     .25

به ستتازمان لیگ واقد در محل  روز قبل از شتتروع مستتابقات     27ردادهای ورزشتتکاران تیم خود را حداک ر تا  قرا

مانعت بعمل مدر مرحله اول مسابقات باشگاهی تیم  شرکت فدراسیون سه گانه تحویل نمایند، در غیر اینصورت از   

یا  سازمان لیگ   22576439و  22761739 در صورت هر گونه سؤال یا ابهام با شماره تلفن های فدراسیون    می آید.

و یا آقای محمود مزروعی  73125154254دبیر سازمان لیگ با شماره نایب ر یس بانوان و خانم فروزان زاهد منش 

 تماس حاصل فرمایید.  73199144956با شماره 

 

ستور العمل    ست این د سابقات  تا پایان  قابل اجراء و  3/2/97از تاریخ  بدیهی ا سمیت    این دوره از م ر

 دارد .
 

 علیرضا صفری

 سرپرست سازمان لیگ 


