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 سازمان لیگ                                                  
 

 مقدمه :      

نونهاال  ، نوجوانا  ، جوانا  و بزهگسگگاال  ، با  اگگ    آئین نامه لیگ تکواندو باشگگهاه یاا ااگگدا  ده هده یاا    

ا سئولین و د االه برگزاها لیگ و بهره گیرا از نظرات م ادفاده از تجربیات چ دین  سابقات ، هاندت ا کاها  م

اا  خبره ده این امر  ش ا شده و یمچ ین کاه شرکت ک  ده ده ادواه گذ ادا  و مربیا  تیم یاا  ارپر مدیرا  ، 

صالح  شده و چه بازنهرا و ا ات از کلیه عزیزان  که ده تهیه و نهاهش این آئین نامه چه دهگذ گردیده که الزم ا

ده این زما  مسگگاعدت و یمکاها نموده اندترگگکر و دده دان  گرددم مامئ ار اجراا این آئین نامه موجا آهام  

جرای  برگزاها مسگگابقات خاطر مدیرا  و مسگگئولین باشگگهاه یا ، تیم یا و یمچ ین مدیرا  و داگگت اندهکاها  ا

اگگگ  و توجه یمه جانبه تمام  مجموعه یاا  بیربه به آئین نامه  گگگمن اهائه هایکاهیاا أخواید بود چرا که ت

 و پویا ایجاد خواید کرد م م ااا ، نظم و دانو  م دا خوشای دا ده مسیر برگزاها لیگ یاا مالوب

صگگمیمانه و یمه جانبه تمام  مجموعه یاا دهگیر تییین ک  ده ه و یمکاها دمامئ ار ده این مسگگیر اعدقاد ، اها   

ده امر برگزاها اعم از مدیرا  ، اگگگرپراگگگدا  ، مربیا  و  خواید بود م ما به اگگگهم خود داگگگت تمام  عزیزا 

ضای  و مممها  سئولین برگزاها اعم از کمیده یاا اجرای  ، داوها  ، د شهاه یا وتیم یا و یمچ ین م شکاها  با وهز

اااا  و بل دا ده اهتقاء ااح کیف  و  اهیم و اعدقاد داهیم با تیامل م اق  و اازنده م  توانیم گام یاام  فر

 کم  لیگ یاا تکواندو برداهیم م 

 م )انراء اهلل ( به امید ای که ما ها ده این ت ها نهذاهید   

 

 

  سازمان لیگ                                                                               

 هیات تکواندو استان تهران                                                                                   
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 اهداف :

ایجاد زمی ه م ااا جهت ش ااای  و کرف نیرویاا مسدید و بوجود آوهد  هدابت -1

مربیا  و اهزیاب  آنا  جهت عضویت و احراز پست مربیهرا تیم  االم بین بازیک ا  و

 یاا مدخا اادا 

ایجاد زمی ه م ااا جهت ارمایه گذاها بخ  خصوص  براا توا  بخرید  به -2

 وهزش تکواندو و یدایت ارمایه گذاها مواسات با توجه به دابلیت یاا موجود تکواندو

و و ش اااند  هوش یاا مسابقات  آ  دفاع  تکواند –تیمیم و گسدرش وهزش هزم  -3

 ده بین مجامع وهزش  و عموم مردم 

اادمراه آمادگ  یاا جسمان  ، هوان  و ف   افراد تحت تیلیم ده ااح ایده آل ده -4

طول اال و جلوگیرا از افت توا  آنا  به م ظوه پیر  گرفدن از بهدرین یاا تکواندو 

 کروه

 داوها  و ی ر آموزا  و کسا تجربه بیردر از مسابقات  –اهتقاء ااح دان  مربیا  -5

 باال برد  دابلیت یاا اجرائ  کاده برگزاها مسابقات -6
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 فصل اول

 برگزاری و نظارت
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 : کمیته برگزاری لیگ استان  1ماده 

نظر ییئت تکواندو اادا  تهرا  لیگ باشهایهاا تکواندو ییئت تحت ارپراد  اازما  لیگ و زیر – 1-1

 برگزاه میهردد م

کمیده برگزاها لیگ از بین افراد مدیهد، مدخصص و کاه آزموده بوایله اندخاب و ابالغ ایرا  تواه هئیس ییئت تکواندو -2-1

 صاده میهردد م

 نفر به شرح بیل میباش د م 8کمیده برگزاها لیگ مرکا از -3-1

 ( نمای ده کمیده ف   ییئت5            ( هئیس اازما  لیگ          1

 (نمای ده کمیده داوها  ییئت 6( نائا هئیس اازما  لیگ                2

 ( نمای ده کمیده دضای 7( دبیر اازما  لیگ                        3

 ( نمای ده کمیده پزشک  ییئت 8(مدیر اجرای  لیگ مربوطه               4

 : وظایف کمیته برگزاری لیگ  2ماده 
 ( هئیس اازما  لیگ :1-2

ادوهالیمل یا ادا  برابر با آئین نامه و د ادا  ا الف( برنامه هیزا و نظاهت بر برگزاها کلیه هده یاا لیگ ا ادهاا ییئت ا ایا و 

 تهرا  

 ولیگ م اقه اا ( اادا ب(نظاهت بر برگزاها اایر لیگ یاا اادا  تهرا  )حوزه یا و شهرادانهاا تابیه 

 ج(یمای ه  بین اعضاء کمیده برگزاها لیگ 

 د(اهائه گزاهش برگزاها لیگ یاا اادا  به مسئولین اادا  تهرا 

 ( نائا هئیس اازما  لیگ :2-2

، حراات الف( بازدید از االن مسابقات و امکانات الزم جهت برگزاها مالوب مسابقات لیگ بانوا  اعم از ترک اادانداهد ، پزشک 

 ایسدم داوها و اایر مواهد

 ب(تهیه گزاهش جامع از نحوه برگزاها مسابقات و اهائه به هئیس اازما  لیگ

 ج(برگزاها مالوب مسابقات لیگ بانوا  طبق دادوه الیمل یاا مصوب

 ( دبیر اازما  لیگ :3-2

 برگزاها مسابقات لیگ والف(یمکاها با هئیس اازما  لیگ ده اجراء 

 بین اعضاء کمیده برگزاها لیگ با یمای ه  هئیس اازما  لیگب(یمای ه  

 ج(نظاهت برنحوه صحیح ثبت نام با یمای ه  مدیر اجرای  لیگ مربوطه

 (مدیر اجرای  لیگ :4-2

ات ،  ایسدم  ادانداهد ، پزشک ، حرا االن مسابقات و امکانات الزم جهت برگزاها مالوب مسابقات اعم از ترک ا الف(بازدید از 

 ا و اایر مواهد داوه

 ب(تهیه گزاهش جامع از نحوه برگزاها مسابقات و اهائه به اازما  لیگ

 ج(برگزاها مالوب مسابقات طبق دادوه الیمل یاا مصوب

 د(حضوه و نظاهت بر وز  کر  ددیق ، اهائه برگ اهنج تیمها 

 نداهند ب(برها  آلبوم و مداهک الزم بازیک ان  که کاهت شرکت ده مسابقات ها به یمراه

برگزاها مسگگابقات ده موعد مقره نباشگگد مدیر اجرای  لیگ  تبصگگره (اگر به علت بروز عوامل طبیی  یا حوادغ ریر مدردبه ، امکا 

 موظف اات با یمای ه  هئیس اازما  لیگ نسبت به نیلیق مسابقات و اعالم زما  و مکا  بیدا اددام نماید م
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 ( : کمیده داوها  5-2

 نمای ده کمیده داوها  به اازما  لیگالف( میرف  

 ب(میرف  داوها  مجرب و واجد شرایه جهت دضاوت مسابقات به اازما  لیگ

( داوها  یر مسگگابقه از بین داوها  میرف  شگگده ده ب د ب با تییین و ابالغ اگگازما  لیگ کاه دضگگاوت مسگگابقات ها بر عهده 2تبصگگره 

 خوای د داشت م

 جهت یر دوهه از مسابقاتج(اهنج داوها  تییین شده 

 د( نظاهت بر کاه داوها  و اهزشیاب  آنا  و اهائه گزاهش به هئیس اازما  لیگ

 ب(میرف  داوها  واجد الررایه به مدیر اجرای  لیگ جهت انجام وز  کر 

 ص(حضوه ده کمیده دضای  مسابقات لیگ )به ع وا  عضو (

 ض(شرکت ده کلیه جلسات اازما  لیگ  

 کمیده ف   :(نمای ده 6-2

 الف(حضوه ده کلیه مسابقات لیگ و یمکاها با مدبر اجرای  لیگ مربوطه ده خصوص اندخاب بهدری هاا یفده 

 ب( نظاهت بر کیفیت ف   مسابقات و گزاهش به هئیس اازما  لیگ 

 ج(حضوه ده جلسات دضای  اازما  لیگ )به ع وا  عضو (

 د(شرکت ده کلیه جلسات اازما  لیگ

 ه کمیده دضای  : (نمای د7-2

 الف ( برها  اعدرا ات اهائه شده جهت برها  از طرف هئیس اازما  لیگ و اهجاء هاا صادهه جهت اجرا به مسئولین اازما  لیگ 

 ب(شرکت ده جلسات اازما  لیگ

 (نمای ده کمیده پزشک  :8-2

 الف (یمای ه  با ییئت پزشک  اادا  تهرا  جهت پوش  پزشک  مسابقات لیگ اادا 

 ب(برها  و اعالم نظر ده موهد پرونده یاا پزشک  وهزشکاها  حا ر ده لیگ

  وظایف باشهایها:  3ماده 

 حضوه ار پرات و مرب  ده تمام مسابقات الزام  بوده و بدو  حضوه ارپرات یا نمای ده وا که بصوهت کدب  میبایست-1-3

شد م  سابقات جلوگیرا خواید  شرکت تیم ده م شد از  شده با ار مرب  تیم تایید گردد میرف   اه  ر  م  تواند تو برگ اهنج وز  ک

 ول  برگ اهنج مسابقه الزامار م  بایست تواه ارپرات یا نمای ده دانون  وا تایید و اهائه گردد م

صره  االیانه3تب اهاا یمای ه   ایو  )حکم مربیهرا ( بوده و ده کال ام  و موهد تایید فدها  (مرب  یر تیم باید داهاا مدهک ه

مربیهرا شرکت کرده باشد م تیمها میدوان د مدیر عامل ، مدیر ف   ، ارپرات ، ار مرب  ، پزشک ، مرب  بد  ااز ، دو مرب  ، و 

 یک نفر تداهکات ثبت نام نمای د م

 مباهزین یر تیم مجاز به اادفاده از واایل ایم   با آهم باشهایهاا دیهر نم  باش د م-2-3

   اادانداهد مباهزین ده طول مسابقه به عهده باشهاه م  باشد م ده صوهت برگزاها مسابقات با ایسدم تهیه کلیه واایل ایم-3-3

 ی  بر عهده باشهاه م  باشد مپاالکدرونیک  تهیه هو

ایو  و ابالغ یئیت ، بازیکن یا بازیک ا  ها ده اخدیاه اهدوا تیم مل  و -4-3 ات کدب  فدها ااس دهخوا شهاه یا موظف د بر ا یا با

 تیم یاا اادان  )جهت حضوه ده مسابقات دهرمان  کروه ( و یا تیمهاا اعزام  به توهنم ت یاا بین الملل  دراه دی د م
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ا   نوجوانا  ، نونهاال  ، -5-3 اه نفر از هده یاا  ساال  و یا  ا   بزهگ ضاا تیم  ده هده  اگر دو نفر از اع

ده مسابقات هام  آایای  و جهان  ، با توهنمت یاا بین  خردااال  به اهدوا تیم مل  دعوت و یا جهت شرکت

ضوه آنها ده  شده ده آی د و اجازه ح ضویت تیمهاا بکر  روه به ع سابقات دهرمان  ک شرکت ده م ادان  جهت  الملل  و یا تیمهاا ا

کدب  نسبت به تیویق مسابقات هوز دبل  از تاهیخ مسابقات با اهائه دهخواات  10مسابقات لیگ ها ندی د ، باشهاه م  تواند حد ادل 

 خود اددام نماید م 

 (ده خصوص زما  و مکا  بازا یاا عقا افداده ، باشهایها تابع تصمیمات اازما  لیگ م  باش د م4تبصره 

 ر زما  ومکا  مسابقات مجاز نم  باشد می(توافق فیمابین باشهایهاده خصوص تغی5تبصره 

 : وظایف میزبا   4ماده 

 سابقات با کیفیت باال و طبق دادوه الیمل یاا ییئت تهرا  و دوانین فدهاایو  تکواندو جمهوها ااالم  ایرا  میزبان  م -1-4

 االن مسابقات و کلیه امکانات موجود بایسد  طبق اادانداهد با اخذ تایید مدیر اجرای  لیگ آماه شود  م-2-4

 نفر ( باشد م 500شاگر )حدادل ( االن برگزاها مسابقات م  بایست داهاا جایهاه تما6تبصره 

، ایسدم داوها اادانداهد ، با پری در و بااکول 10*10( و محوطه ایم   8*8جانگ اادانداهد تکواندو به ابیاد ) پتامین شیها-3-4

 دیجیدال  

 بردراها نظم و ام یت ده االن مسابقات -4-4

 جلوگیرا از وهود افراد ریر مسئول ده محوطه مسابقه بایمای ه  مدیر اجرای  لیگ -5-4

 ااکا  و پذیرای  داوها  و مسئولین اجرای  مسابقات ده محل م ااا -6-4

 مین کاده پزشک  ، اندظام  ، خدمات  ده االن أت-7-4

 گ صوهت پذیردممین کاده موهد نیاز بایسد  با یمای ه  مدیر اجرای  لیأ( ت7تبصره 

 ایسدم صوت  و ممممم –واایل پذیرای   –ص دل  –میز –تامین واایل اداها موهد نیاز مسابقه شامل -8-4

ئه مدهک و دالیل مسددل و کاف  مراتا اهوز دبل با اه 15تیم میزبا  ده صوهت عدم امکا  برگزاها مسابقات بایسد  حدادل -9-4

 ا  لیگ اعالم نماید تا ده صوهت تایید، مسابقات ده تاهیخ و محل دیهرا برگزاه گرددمها کدبار از طریق ییئت اادا  به اازم

کلیه یزی ه یاا مربوط به مسابقات شامل اجاهه بهاا االن ، پزشک ، خدمات ، اندظامات ،ااکا  و پذیرای  داوها  و کمیده  -10-4

 برگزاها بر عهده میزبا  م  باشد م
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 برگزاری مسابقات
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 : روش برگزاری  5ماده 

یید ییئت تکواندو به باشهایها اهاال أبرنامه برگزاها لیگ یاا تکواندو تواه اازما  لیگ ت ظیم و پس از ت-1-5

 و به شرح بیل برگزاه م  گردد م

اادا  تهرا  و طبق بخر امه اا که یر االه به  الف( لیگ یاا داده یک بصوهت م اقه اا زیر نظر اازما  لیگ

 حوزه و شهرادا  یا اهاال م  گردد تواه م اطق که ده بخر امه مرخص شده برگزاه م  گردد م

ب( لیگ یاا برتر که زیر نظر مسگگدقیم ییات تکواندو ااگگدا  تهرا  و تواگگه اگگازما  لیگ به هوش زیر برگزاه             

 م  گردد م

 و گروه ب دا تیم یا ا شرکت ک  ده ده لیگ  : داده6ماده 

 لیههاا تکواندو ده بخ  آدایا  وبانوا  به شرح بیل م  باشد :  -1-6

 لیگ داده یک نونهاال  ، جام مردا  فردا )تیم  ( براااس ابالغ اازما  لیگ -1

 براااس ابالغ اازما  لیگلیگ برتر نونهاال  ، جام برتر مردا  فردا )تیم  ( -2

 گ داده یک نوجوانا  ، جام آی ده اازا  المپیک )تیم  ( نحوه برگزاها بصوهت یک مرحله هفت براااس لی-3

 ابالغ اازما  لیگ 

 لیگ برتر نوجوانا  ، جام برتر آی ده اازا  المپیک )تیم  ( نحوه برگزاها بر اااس ابالغ اازما  لیگ-4

 )تیم  ( نحوه برگزاها بر اااس ابالغ اازما  لیگ لیگ داده یک جوانا  و بزهگساال  ، جام مدافیا  حرم-5

اگگاس الیگ برتر جوانا  و بزهگسگگاال  به شگگیوه جام جهان  ، جام برتر مدافیا  حرم )تیم  ( نحوه برگزاها بر -6

 ابالغ اازما  لیگ

   لیگ لیگ انفرادا جوانا  و بزهگساال  جام مدافیا  حرم )انفرادا ( نحوه برگزاها بر اااس ابالغ اازما-7

ه از ک(یر هده از لیگ یاا اادا  تهرا  یر االه به نام و یادواهه یک  از شهداا واالمقام نامهذاها میرود 8تبصره 

 اوا اازما  لیگ یر اال دبل از شروع مسابقات اعالم میهردد  

ادا  تیداد تی-2-6 اازما  لیگ م  تواندبا تایید ییئت ا شهایها ،  اده با توجه به اعالم آمادگ  با مها ها ده یر د

 افزای  یا کای  دید م

مرب  ( م  تواند ده              –باشگگگهاه یای  که هده یاا مخدلف لیگ شگگگرکت م  نمای د کاده تیم )اگگگرپراگگگت -3-6

ار  ات نم  تواند ده یک هده براا دو تیم مربیهرا یا  ارپر شد ول  مرب  یا  شده با ضوه دا هده یاا مخدلف ح

 پراد  نماید م
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(باشهاه یا م  توان د ده هده یاا مخدلف ا   با نام یاا مدفاوت ده لیگ ثبت نام نمای د  9تبصره 

 و ده این صوهت حضوه کاده ف   تیمها ده اایر تیمهاا آ  باشهاه )با نامهاا مدفاوت ( بالمانع اات 

 (یک باشهاه میدواند ده یر هده ا   ت ها صاحا یک تیم باشد 10تبصره 

 وانین هده ا   و اوزا  مسابقات : د 7ماده 

 و فدهاایو  تکواندو جمهوها ااالم  ایرا  برگزاه خواید شد م WTFمسابقات طبق دوانین جاها – 1-7

 به شرح بیل م  باشد : 1400هده ا   براا لیگ یاا اال -2-7

 ( 10/10/1388ال   11/10/1385الف (لیگ نونهاال  مدولدین )

 (  10/10/1383ال   11/10/1383ب(لیگ نوجوانا  مدولدین )

 به پایین  10/10/1383ج(هده ا   جوانا  و بزهگساال  مدولدین 

صره ردوانه 11تب اال به جهت پ ادا  تهرا  ده یر  ات و موافقت تیم یا و تایید ییات تکواندو ا صوهت دهخوا (ده 

ادان  تیم یاا حا ر ده لیگ م   ا   اازا جهت تیم یاا ا شرایه  اال کوچکدر از  توان د از بازیک ا  یک 

ات و  دانون  که ده مسابقات دهرمان  کروه آ  اال حضوه داهند بازیکن جذب نمای د )ده یر اال پس از دهخوا

صوهت مجزاء و ت ا   ب ادا  تیم یاا یر هده  ارپر اه  سه تو صوهتجل ضاء  ادا  أتهیه و ام یید ییات تکواندو ا

 باشد ( تهرا  دابل اجراء م 

به شرط هعایت حد اکثر اقف جذب بازیکن که  11(تیداد جذب بازیکن با شرایه اعالم شده ده تبصره 12تبصره 

 آئین نامه تییین گردیده آزاد م  باشد م 11ده ماده 
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 جدول اوزان بانوان : 7-3

 بزرگساالن -جوانان  نوجوانان نونهاالن خردساالن وزن

 کیلوگرم-46 کیلوگرم-42 کیلوگرم-29 کیلوگرم-26 1

 کیلوگرم 46-49 کیلوگرم 42-44 کیلوگرم 29-33 کیلوگرم 28-26 2

 کیلوگرم 49-53 کیلوگرم44-46 کیلوگرم 33-37 کیلوگرم 30-28 3

 کیلوگرم 53-57 کیلوگرم 46-49 کیلوگرم 37-41 کیلوگرم 33-30 4

 کیلوگرم57-62 کیلوگرم 49-52 کیلوگرم 41-44 کیلوگرم 36-33 5

 کیلوگرم 62-67 کیلوگرم 52-55 کیلوگرم 44-47 کیلوگرم 40-36 6

 کیلوگرم 67-73 کیلوگرم 55-59 کیلوگرم 47-51 کیلو گرم 44-40 7

 + کیلوگرم73 کیلوگرم 59-63 کیلوگرم 51-55 کیلوگرم 48-44 8

 - کیلوگرم 63-68 کیلوگرم 55-59 کیلوگرم 52-48 9

 - + کیلوگرم68 کیلوگرم+ 59 + کیلوگرم52 10
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 جدول اوزان )آقایان ( : -4-7

 

 

 + کیلوگرم م  باشد م65-65-61-57-53-49-45-41-37-33 اوزا   الف(لیگ نونهاال 

+ کیلوگرم م  78،-78،-73،-68،-63،-59،-55،-51،-48کیلوگرم (  40)حد ادل  -45) اوزا   ب( لیگ نوجوانا 

 باشد م

ساال  )جام مدافیا  حرم ( :ج( لیگ انفرادا  + کیلوگرم م  54-58-63-68-74-80-87-87 اوزا  جوانا  و بزهگ

 باشدم 

 + کیلو گرم م  باشد م52-52-48-44-40-36-33-30-28-26 اوزا  د(لیگ خردااال 

 ب( لیگ به شیوه جام جهان  : اوزا  این لیگ یر اال ط  بخر امه اا به تیم یا ابالغ م  گردد 

صره  ضوه  (13تب صوهت  که ده هده یاا مخدلف لیگ ح شهایها ده  اازا براا تیم یاا مل  با ردوانه  به جهت پ

داشگگده باشگگ د ) تیم یاا یم نام ( م  تواند از بازیک ا  به شگگرط داشگگدن شگگرایه اگگ   ده دوهه ااگگدفاده نمای د 

یگ آی ده اازا  و یم ده لیگ م)بی وا  مثال یک بازیکن به شرط داشدن شرایه ا   م  تواند از یک تیم یم ده ل

 مدافیا  حرم حضوه یابد م

 : دوهه لیگ  8ماده 

 دوهه برگزاها  -1-8

 : ثبت نام باشهایها  9ماده 

 ثبت نام تیمها بر اااس برنامه ت ظیم  از اوا اازما  لیگ انجام م  شود م-1-9

م ن مای د ، به م زله انصگگگراف از لیگ چ انچه تیم  یا تیم یای  ده پایا  مهلت مقره نسگگگبت به ثبت نام اددا-2-9

 تلق  شده و اازما  لیگ به طریق زیر نسبت به جایهزی   اددام خواید نمود م

اازما  -3-9 صراف یا ک اهه گیرا نماید ،ده صوهت صالحدید ییئت و  چ انچه تیم  ده طول فصل از مسابقات ان

 د لحاظ خواید شد موا تیم جدید الوهلیگ تیم دیهرا جایهزین و کلیه ندایج مکدسبه تیم م صرف برا

 : مداهک الزم جهت ثبت نام تیمها 10ماده 

 میرفی امه تیم یا باشهاه از طریق ییئت تکواندو اادا  -1-10
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یید ییئت أفدوکپ  حکم مربیهرا هاگگم  فدهااگگیو  براا اگگر مرب  و مرب  که موهد ت-2-10

 یاا یمای ه  االیانه مربیا  کروهتکواندو اادا   م  باشد و تاییدیه شرکت ده کالس 

 از مسئولین تیم 3*4دو دایه عکس -3-10

صره  سئول تداهکات م  14تب شک وم ار مرب  ، مرب  ، پز ات ، مدیر ،  ارپر شامل مدیر عامل ،  سئولین تیم  (م

 باشد م

 فدوکپ  ش اا امه مسئولین تیم  -4-10

بازیکن براا  6م و جام برتر و لیگ داگگگده یک بانوا  بازیکن ده لیگ مدافیا  حر 5ثبت نام اولیه حد ادل -5-10

 آی ده اازا  و خردااال  و نونهاال  

بانک ملت شیبه پیچ شمیرا  حساب جام ب ام ییئت تکواندو  713197-27پرداخت وهودیه تیم به حساب -6-10

 اادا  تهرا  و اهائه هاید آ  به اازما  لیگ

ه ده دو بخ  م  باشگگد که شگگامل مبلغ وهودیه و مبلغ یزی ه میزبان  (مبلغ دهیافد  از تیمها یر اگگال 15تبصگگره 

آئین  4میباشد ، ده صوهت دبول میزبان  تواه یر یک از تیم یاا حا ر ده لیگ و برگزاها مسابقات طبق ماده 

 نامه )وظایف میزبا  ( مبلغ دهیافد  بابت یزی ه میزبان  به تیم میزبا  اادرداد خواید شد م

الغ وهودیه تیم یا یمه االه تواه ییئت تکواندو اادا  تهرا  اعالم م  گردد مو ط  بخر امه اا به (مب16تبصره 

 تیم یا ، حوزه یا و شهرادانها اعالم م  گردد م

 عضویت دهبانک اطالعات فدهاایو  براا کلیه اعضاا تیم  -7-10

 ازه حضوه ده لیگ اادا  ها نداهند بازیک ان  که بانک اطالعات آنها ده اادانهاا دیهر ثبت اات اج-8-10

صره  شده 17تب ادا  تهرا  تحویل  صوهت  که جهت نقل و اندقال بانک اطالعات  آنا  نامه اندقال  به ییئت ا (ده 

 باشد م  تواند ده لیگ اادا  تهرا  حضوه یاب د م

 ما  اال م  باشد اهدیبهرت ی 15فروهدین یر اال تا  15(ثبت نام ده لیگ یاا اادا  تهرا  از 18تبصره 

اازما  لیگ ثبت گردد و هاید دهیافت شود  -9-10 مداهک جهت ثبت نام م  بایست کامل بوده و ده دبیر خانه 

 مبدیه  اات ده صوهت کامل بود  مداهک ، تاهیخ ثبت ده دفدر اازما  لیگ مالک خواید بود 

 بازیک ا  و مداهک الزم جهت ثبت نام ،  11 ماده 
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 تیداد بازیک ا  دهیرهده لیگ تیم  و لیگ انفرادا به شرح بیل م  باشد : -1-11

حد اکثر  بانوا  ،  یا  و  دا یاا  2ده بخ  کیوهوگ  براا آ یگ انفرادا ده یمه هده  نفر براا ل

نفر براا لیگ تیم  جوانا  بزهگسگگاال  ده بخ  کیوهوگ  ده لیگ به شگگیوه جام  24اگگ   ، و 

 ازما  لیگ م  باشد جهان  طبق بخر امه ا

صره  ااس بخر امه 19تب شیوه جام جهان  بر ا ساال  آدایا  و بانوا  و لیگ به  (نوع ثبت نام ده لیگ انفرادا بزهگ

 ااالنه اازما  لیگ م  باشد 

 بازیک ا  باید داهاا حکم کمرب د درمز به باال از فدهاایو  باش د -2-11

شر 3ثبت نام بازیک ا  تا -3-11 شرایه ثبت نام امکا  هوز دبل از  ر  طبق  ساب هوز وز  ک سابقه با احد وع یر م

 پذیر میباشد م

 مداهک ثبت نام بازیکن : 

شکاه یا مرب  یا  3انیقاد دراهداد ده -4-11 سخه وهز شهاه ، یک ن سخه با اازما  لیگ ، یک ن سخه  سخه )یک ن ن

 ارپرات (

 ه م  باشدممدت دراهداد ده یمه هده یاا ا   اادا  تهرا  یک اال-5-11

: دراهدادیای  که مخدوش بوده و یا کامل نرده باشد و مبلغ آ  تییین نهردیده باشد ، فادد اعدباه بوده و 20تبصره 

 اازما  لیگ از پذیرش و ثبت آ  میذوه م  باشد م

 جدید )اصل عکس مالک میباشد ( 3*4دو دایه عکس -6-11

 اصل و فدوکپ  ش اا امه -7-11

 حکم کمرب د درمز به باال  اصل و فدوکپ -8-11

 جاها  اصل و فدوکپ  کاهت بیمه وهزش  ده اال-9-11

 اصل و کپ  کاهت پایا  خدمت یا گوای  اشدغال به تحصیل و یا کاهت دانرجوی  اال برگزاها لیگ -10-11

 تکمیل و اهائه فرم االمت جسمان  و ه ایت نامه -11-11

ا امه اا -12-11 ش ا اال برگزاها لیگ تمدید اهائه پری ت اطالعات  بانک اطالعات بازیک ا  و مربیا  تیم که ده 

 شده باشد م

 (اازما  لیگ از ثبت نام بازیک ان  که فادد یر یک از مداهک فوق باش د جلوگیرا بیمل خواید آوهد 21تبصره 

 میرف  نامه از باشهاه مربوطه  -13-11
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اا لیگ کرگگوه یسگگد د فقه ده صگگوهت اهائه بازیک ان  که داهاا دراهدادجاها با تیمه-14-11

 ه ایت نامه از تیم مربوطه ده لیگ کروه مجاز به حضوه ده لیگ اادا  م  باش د م

اال تکمیل فرم ه اید امه و کلیه بازیک ا  گوای  االمد  الزام  میباشد ماحراز  18(براا بازیک ا  زیر 22تبصره 

و ثبت نام بر عهده اازما  لیگ بوده و ده طول لیگ باشهاه مسئول االمد  بازیک ا  صرفار ده زما  وهود به لیگ 

 احراز االمد  بازیکن میباشد 

مسئولیت صحت مداهک و اظهاهت دهج شده ده فرمهاا مربوطه به عهده ارپرات تیم و باشهاه اات و -15-11

شگگده ت ظیم گزاهش و با اگگازما  لیگ ده یر زما  که به مواهد نقص پ  ببرد م  تواند مد ااگگا با تخلف انجام 

 جلوگیرا از ادامه فیالیت بازیکن موهد براا تییین تکلیف به کمیده دضای  ییئت اادا  اهاال نماید 

 : درعه کر  12ماده 

برنامه ت ظیم  دبل از شگگروع فصگگل جدید لیگ از اگگوا اگگازما  لیگ با حضگگوه  درعه کرگگ  تیمها طبق-1-12

 ارپرادا  یا نمای دگا  باشهایها صوهت م  پذیرد 

یا نمای ده یک یا چ د تیم ، اازما  لیگ به نمای دگ  از طرف ارپرات یا  ده صوهت عدم حضوه ارپرات-2-12

 نمای دگا  درعه کر  ها انجام میدید 

صره  شها23تب سه درعه (با ر  و مواهدا که ده جل سبت به ندیجه درعه ک ه یاا رایا حق ییچهونه اعدرا   ن

 کر  تصویا م  شود ها نداهند 

 : ت ظیم جدول مسابقات 13اده 

 مسابقات پس از پایا  درعه کر  ت ظیم میهردد لوجد-1-13

صوهت -2-13 شرکت ک  ده ده لیگ ب شهاه یاا  سابقات ها به با اال نموده و ده اازما  لیگ جدول م مکدوب اه

 اایت ییئت دهج نماید 

یر گونه تغییر ده جدول مسگگابقات پس از اهائه دالیل مسگگددل وتایید ییئت تواگگه اگگازما  لیگ انجام           -3-13

 م  گیرد 

(ده صوهت یمزمان  لیگ اادا  تهرا  با لیگ یاا یم هده کروها لیگ اادا  ب ا بر صالحدید اازما  24تبصره 

 اادا  تهرا  جابجا خواید شد  لیگ
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 : وز  کر 14ماده 

ب دا شده با توجه به برگ اهنج با حضوه ارپرادا   وز  کر  بازیک ا  طبق جدول زما -1-14

بوطه تواه یک نفر داوه هام  فدهاایو  و تایید رتیم یاا هدیا )یفده مربوطه ( یا نمای دگا  م

اازما  لیگ ده  اه مدیر اجرای  لیگ یا هئیس  سابقه ده محل وزمان  که تو صبح هوز م سابقه و یا هوز دبل از م

 اازما  لیگ تییین م  گردد انجام م  گیرد م

 حضوه نمای ده تیم مقابل ده صوهت اهائه برگ اهنج ده زما  وز  کر  بالمانع اات  14--2

 حضوه اولیاء و افراد فادد مسئولیت ده محل وز  کر  مم وع م  باشد -3-14

 یم یا دبل از شروع وز  کر  هام  م  توان د به دفیات وز  بازیک ا  خود ها ک درل نمای د ت -4-14

 ز تحویل برگ اهنج تیم به مسئولین اازما  لیگ برگ اهنج ریر دابل تغییر م  باشد اپس  -5-14

صره  ام  ده ا25تب ر  ه شروع وز  ک ر  ها دبل از  اکول وز  ک شد که با خدیاه (کمیده برگزاها موظف م  با

 تیمها براا ک درل وز  بازیک ا  دراه دید

 کر  نمایدوز   هلت داهد تا یکباه دیهرموز  نباشد حداکثرتا پایا  زما  وز  کر   ار یر گاه بازیکن-6-14

  آکر  هام  م  باشد وبید از  کر  تا دبل از شروع وز  زما  اهائه برگ اهنج از یک ااعت دبل از وز -7-14

 برگ اهنج دهیافت نخواید شد و تیم بازنده اعالم م  گردد 

اازما  لیگ ها ده طول -8-14 اوا  صادهه از  ات و مممم موظف د کاهت  ارپر ضا تیم از بازیک ا  ، مرب  ،  کلیه اع

 برگزاها مسابقات یمراه داشده باش د

 وز  کر  یر بازیکن با کاهت مخصوص لیگ امکا  پذیر اات-9-14

لبوم و آ(یر گاه کاهت بازیکن یا بازیک ا  ده محل حا گگر نباشگگد مدیر اجرای  لیگ مربوطه با هوئیت  26تبصگگره 

هیافت مبلغ جریمه نقدا از بازیکن یا بازیک ا  موهد نظر وز  کر  دکوه وتایید آ  و پس از ذبرها  پرونده تیم م

 بیمل م  آوهد 

وز  کر  با اهائه مدهک کدب  مسددل مو وع ده اازما  لیگ  (ده صوهت عدم حضوه به مودع تیم ده27تبصره 

 مارح و تصمیم مقدض  اتخاب م  گردد 

کر  ها ت ها ارپرات و ده صوهت عدم حضوه ایرا  صرفار ار مرب  و مرب  تیم م  تواند  برگ اهنج وز -10-14

 تایید نماید 
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ت دبل از شروع مسابقه به مدیر ااع برگ اهنج تیم براا مسابقه م  بایست حد ادل نیم -11-14

 امر موجا باخت برا ا ایناجرای  لیگ مربوطه تحویل گرددم بدیه  ااگگگت تاخیر ویا تیلل ده 

 تیم مربوطه خواید شد ماهائه برگ اهنج بخ  پومسه یمزما  با اهائه برگ کیوهوگ  م  باشد 

 ه برگ اهنج مرخص باشد دار گروه )کاپیدا  ( تیم بایسد  -12-14

 ییچ یک از بازیک ا  حق اادفاده از بااکول هام  وز  کر  ها به ع وا  چک کرد  نداهند -13-14

 برگ اهنج براا مسابقه پس از تحویل به مسئولین اازما  لیگ دابل تغییر نم  باشد -14-14

 : امدیازات15مادد 

 امدیازات تیم  مسابقات به شرح بیل محاابه م  گردد -1-15

 امدیاز 3حریف یا بدو  حریف  الف(یر برد تیم  با

 امدیاز  1ب(یر تساوا تیم  

 ج(یر باخت تیم با حریف یا بدو  حریف بدو  امدیاز 

ا بازیک ا  ده جدول امدیازات محااگگبه نم  گردد وفقه ده صگگوهت تسگگاوا امدیازات ددوباخت انفرا(بر28تبصگگره 

 تیمها محاابه خواید شد 

 : هده ب دا  16ماده 

 ( ده مرحله مقدمات  و دوهه اا -1-16

 هده ب دا تیمها بر اااس امدیازات کسا شده انجام م  گردد-1

 هده ب دا به ترتیا زیر مرخص میهردد  ده صوهت تساوا دو یا چ د تیم-2

 ل برد و باخت انفرادا الف(باالترین تفا

 ب(باالترین برد انفرادا 

 ا صوهت گرفدهدباالترین برد انفراج(ندیجه دیداه دو تیم ده هفت وبرگرت و 

 ( هده ب دا تیم یا ده صوهت تساوا ده مرحله نیمه نهای ، هده ب دا و فی ال  -2-16

ده مواهدا که تیم یا ده مرحله مقدمات  ده دو گروه به هدابت م  پردازند وتیم یاا صگگیود ک  ده به مرحله نیمه 

شد  تیم برنده ده نهای  ، ده یریک از مراحل نیمه نهای  ، هده ب د رخص  ا د م جهت م ساوا بر ا ، فی ال به ت

 این مرحله برگزاها مسابقه مجدد ده اه وز  طبق درعه کر  ، ندیجه مسابقه مرخص م  گردد م
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شد  -3-16 رخص  ر  براا م ست از بین  3(درعه ک سابقه مجدد م  بای وز  جهت برگزاها م

 ما  مسابقه اا که به تساوا کریده شده ( باشد نفرات ثبت شده ده اهنج بازا یفده پایان  )ی

 : صعود و سقوط و ورود تیمها به لیگ برتر ولیگ دسته یک 17ماده 

ا -1-17 ا ل دوتیم لیگایر  صیدیاا د اده وه یک به لیگ برتر  د کرده و دو تیم آخر لیگ یاا برتر به لیگ د

  یک اندقال پیدا م  ک  د م
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 سومفصل 
  و  انتقاالت نقل         
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 : نقل و اندقاالت بازیک ا  18ماده 

ربیا  ده ااح باشهایهاا اادا  بایسد  بر اااس عقد میر گونه نقل و اندقال بازیک ا  و -1-18

 دراهداد و طبق مقرهات جاها صوهت گیرد 

 بازیک ا  با هعایت  وابه نقل و اندقاالت ده نیم فصل مسابقات مجاز به اندقال به اایر تیمها یسد د -2-18

صره  رخص و به تیمها ابالغ میهردد و تیم یا فقه ده 29تب اازما  لیگ م اوا  االه از  (زما  نقل و اندقاالت یر 

 ایت نامه باشهاه دبل  جهت ثبت نام ده باشهاه جدید تاهیخ اعالم شده مجازبه جابجای  بازیک ا  میباش د م اهائه ه

 الزامیست م

بازیک   که ثبت نام نموده ول  وز  کر  نکرده باشد دراهداد اودابل فسخ بوده و باشهاه م  تواند با داد  – 3-18

 ه اید امه و توافق طرفین نسبت به جایهزی   بازیکن جدید اددام نماید 

عضویت تیمها بوده اند ول  وز  کر  انجام ندادند با فسخ دراهداد و اهائه ه ایت نامه ( بازیک ان  که ده 30تبصره 

از تیم  که ده آ  عضویت داشده به ع وا  بازیکن آزاد م  توان د دهتیم دیهرا ثبت دراهداد نماید ماین موهد صرفار 

 ذیر اات پیک باه ده طول فصل امکا  

 :دراهداد بازیک ا 19ماده 

  یک اال م  باشد ها آبازیک ا  موظف د فرم دراهداد تهیه شده از طرف اازما  لیگ که حدادل مدت باشهایها و 

تکمیل و بر اااس مواد م دهج دهآ  مبادله نمای د م)بازیکن ده مدت دراهداد مجاز به مذاکره با ییچ باشهاه دیهرا 

 نم  باشد م(

یین نامه دراهداد آیر باشگگهاه م  تواند با بازیک ا  آزاد بر ااگگاس اگگقف نفرات اعالم شگگده ده یر هده طبق -1-19

 م یقد و به ثبت برااندم

مقدس اربازا اعزام م  شوند دراهداد آنها به دوت خود باد  و زما  خدمت آنا  به  بازیک ان  که به خدمت-2-19

ادفاده  صوهمدت خدمت ، مجازبه ا ش د و بید از آ  بازیکن ده  اربازا م  با شدن دراهداد با  تبی وا  خدمت  دا

باشهاه دبل  به آ  باشهاه عودت وده صوهت نداشدن دراهداد و عدم تمایل به انیقاد دراهداد یا باشهاه نظام  بازیکن 

اقف تیم کسر و آ  تیم م  آزاد محسوب شده و م  تواند بر اااس دوانین بازیکن آزاد عمل نماید منفر مذکوه از 

 ددام نماید ما تواند نسبت به جایهزی   ویا
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صره  شهایهاا نظام  نیز از آزاد نمود  بازیکن یا بازیکن یاا مذکوه ده ب د  31تب این ماده ، میدواند بازیکن  4(با

 جایهزین تا تکمیل اقف تیم خود طبق  وابه مقره ، ثبت نام بیمل آوهد م

ش32تبصره  اربازا بازیکن م  (با سدن دراهداد )مال  و ممم ( ده مدت خدمت مقدس  هایهاا نظام  فقه مجاز به ب

باشگگ د و ده صگگوهت تمایل به عقد دراهداد جدید این امر م  بایسگگت طبق آئین نامه و بید از دهیافت کاهت پایا  

 خدمت تواه بازیکن صوهت پذیرد م

یرش وعقد دراهداد با مسئوال  رایا و فراها ومرموال  که به ان کلیه باشهاه یاا وهزش  موظف د از پذ -4-19

 اال تمام هایده اند و و ییت نظام وظیفه خود ها هوشن نکرده اند خود داها نمای د م 18

صره  شده  مهر با دهیافت 33تب ارباز یا نظام  ها ندا ادفاده از بازیک ا   شهاه نظام  و ریر نظام  حق ا (  ییچ با

 تربیت بدن  نیروا مربوطه ممجوز کدب  از 

 : بازیکن آزاد 20ماه 

یر یک از باشهاه یا م  تواند به ترتیا زیر و با ده نظر گرفدن شرایه ومقرهات ودادوه الیمل یاا ییئت با بازیکن 

 م یقد نمای د م ددراهدا

 اادفاده از بازیک ا  آزاد که داهاا شرایه بیل م  باش د : -1-20

 رده باشد کم یقد ن ییچ باشهای  تا ک و  دراهدادالف ( بازیک   که با 

 ب(بازیک   که یک فصل کامل ده ییچ باشهای  عضویت نداشده باشد 

 ه و با ییچ باشهای  دراه داد نداشده باشددج(بازیک   که خدمت مقدس اربازا ها انجام دا

 اشد د(بازیک   که دراهداد آنها تواه کمیده دضای  و انظبات  ییئت اباال شده ب

 ه(باشهایهای  که از لیگ ک اهه گیرا نموده و یا م حل م  گردند بازیک ا  آنها آزاد محسوب م  گردد

: باشگگهاه یا باشگگهایهای  که ده طول فصگگل از لیگ حذف م  شگگوند بازیک ا  آنها آزاد محسگگوب                34تبصگگره (

 نم  گردند
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آنها به تربیت نیرویاا مسگگگدید ، باشگگگهایها  به جهت تقدیر از زحمات مربیا  و ترریا-2-20

از اولین دراهداد مال  با بازیکن ها به اولین  مرب  بازیکن  %20موظف د جهت اخذ ه ای امه مبلغ 

ادا  به یمراه میرف  اید مربوطه ها بید از تایید ییات تکواندو ا اایر مداهک  پرداخت و ه نامه و 

 بکر شده به اازما  لیک اهائه نمای د  

ده طول فصگگل مسگگابقات با توافق بازیکن و باشگگهاه )طرفین دراهداد ( اگر دراهداد فسگگخ گردد بازیکن ده آ  -3-20

 فصل حق بازا ده تیم دیهرا ها نداشده و باشهاه نیز حق جذب بازیکن جایهزین ها نخواید داشت 

     
شهاه یا موظف د ی هام عقد دراهداد با بازیک ا  ه ایت نامه کد-4-20 ب  از مرب  اولیه بازیکن ها نیز اخذ نمای د با

 موبه یمراه اایر مداهک به اازما  لیگ اهائه نمای د 

 (مرب  اولیه به مرب  گفده میرود که ده بانک اطالعات فدهاایو  بازیکن به نام وا ثبت شده باشد 35تبصره 

صره  اازما 36تب سخ دراهداد از نظر  اال مداهک و گزاهش ف صوهت عدم اه لیگ دراهداد دانون  بوده ودوطرف  (ده 

 ملزم به هعایت مفاد آ  م  باش د 

هو زاعدراض خود  15(ده صوهت فسخ دراهداد به صوهت یک جانبه طرف مقابل باید حد اکثر ظرف مدت 37تبصره 

 ها با مدهک مسددل بصوهت کدب  به اازما  اهاال نماید 

ااز-5-20 صل  صوهت محرومیت بازیکن بی  از نیم ف ادا  یا وزاهت وهزش و ده  ایو  با ییئت ا ما  لیگ ، فدها

جوانا  باشگگهاه ییچهونه تیهدا نسگگبت به مفاد دراهداد فسگگخ و بازیکن موظف به پرداخت خسگگاهت به باشگگهاه                  

 م  باشد  م

 ( خساهت واهده از طرف مرجع تصمیم گیرنده محرومیت بازیکن تییین م  گردد م38تبصره 

( اگر بازیک   به دلیل عملکرد باشگگهاه با مرب  یا اگگرپراگگدا  مربوطه محروم گردد باشگگهاه موظف به 39تبصگگره 

 خت حق و حقوق بازیکن مذکوه و اجراا دراهداد م  باشد دپرا

 باشهاه و بازیکن م  توان د یر چ د باه که بخوای د ، دراهداد خود ها تمدید ک  د -6-20

 : سهام باشگاه ها  21ماده

 دراهداد یاا بازیک ا  تغییرا حاصل نخواید شدده صوهت  که اهام یک باشهاه واگذاه شود ، ده و ییت 
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 : نقل و انتقال باشگاه ها  22ماده 

یر گونه نقل و اندقال امدیاز باشگگهایها باید با اطالع ییات تکواندو زیر نظر اگگازما  لیگ صگگوهت 

 پذیرد م

 سازمان لیگ  : استعالم باشگاه ها از 23ماده 

باشهایها ده مودع ت ظیم دراهداد با بازیک ا  ده صوهت ابهام و ع بازیکن م  بایسد  که و ییت بازیک ا  ها از نظر 

 دراهداد دبل  از اازما  لیگ اادیالم و اپس اددام به ت ظیم دراهداد جدید نمای د م

 : مبلغ مورد توافق باشگاه و بازیکن 24ماده 

اایر توافقهاا جانب  از که با یر مبلغ   شد میدبر و  شده با شهاه و بازیکن و یا مرب  ده مدن دراهداد دید  توادف با

از کل مبلغ دراهداد  %25نظر این ییئت فادد اعدباه و ریر دابل هاگگیدگ  م  باشگگد و ده صگگوهت مرگگایده تخلف 

 مساوا دهیافت خواید شد ماصل  ) دراهداد با مبلغ باالتر ( بی وا  جریمه از باشهاه و بازیکن باوه 

 : جایگزین کردن بازیکن  25ماده 

شد  با مواهد  صوهت مواجه  سابقات ده  شهاه ده جریا  م اازما  لیگ مجاز به جایهزین کرد  با بیل و با تایید 

 بازیکن جدید م  باشد م

 فوت بازیکن -1-25

ها براا یمیرگگگه از یمرای  تیم باز           بیماها ریر دابل عالج و یا صگگگیا الیالج و یا صگگگدمات  که بازیکن -2-25

 م  داهد، با تایید کمیده پزشک  ییات تکواندو اادا  

 : عضویت بازیکنی که قرارداد در سایر باشگاهها  26ماده 

شهاه دیهرا ده آید ، مهر از طریق مراحل  که ده آئین  ییچ بازیک   ضویت با نم  تواند پی  از پایا  دراهداد به ع

 نامه بکر شده اات 

 : تعهدات باشگاه نسبت به بازیکن  27ماده 

 داد ها نسبت به بازیکن عمل نمایدهباشهاه موظف اات کلیه تیهدات خود م دهج ده فرم درا-1-27

شهاه موظف ا -2-27 ش  از  –صدمات  –اوانح  –ات بازیکن ها ده برابر فوت با ضوو یر گونه بیماها نا نقص ع

 مسابقات یا تمری ات بیمه نماید م

باشگگهاه موظف ااگگت نسگگبت به آگاه کرد  بازیکن به مفاد م دهج ده آئین نامه داخل  باشگگهاه اددام و آئین -3-27

به بازیکن ابالغ و با اخذ امضاء و اثر انهرت ابابه ابالغ  نامه یاا مسابقات لیگ و انضباط  مصوب ییئت اادا  ها

 یید بازیک ا  برااند تأها به 
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ادفاده از -4-27 هوز مرخص  ده زمان  که مسابقات انجام نم  شود ها با توافق  20بازیکن حق ا

 باشهاه داها م  باشد

ش -5-27 صدومیت بازیکن نا صوهت م ات ده  شهاه موظف ا سابقات  با سافرتهاا مربوط به تم –از م ری ات و م

صدومیت خاهج از مواد نکات  صوهتیکه این م ااند و بالیکس ده  سابقات ، وظایف مارح ده دراهداد ها به انجام بر م

 یاد شده باشد بازیکن حق ادعاا مزایاا مربوطه ها نخواید داشتم

باشگگهاه م  تواند مزایاا مدت یرگاه بازیکن از مسگگابقه یا مسگگابقات  بوااگگاه عملکرد خود محروم گردد -6-27

 محرومیت ها پرداخت ن ماید ونیز م  تواند ت بیهات انضباط  الزم ها وفق آئین نامه داخل  ده نظر بهیرد م

 : تعهدات بازیکن نسبت به باشگاه   28ماده 

 خود م دهج ده فرم دراهداد ها نسبت به باشهاه عمل نماید بازیکن موظف اات کلیه تیهدات -1-28

بازیکن نمیدواند ده طول زما  دراهداد بدو  اجازه باشگگهاه خود ده تمری ات باشگگهاه دیهر شگگرکت و یا ده -2-28

بازیهاا هام  یا ریر هام  باشهایهاا دیهر شرکت ک  د مهر با ه ایت باشهاه مربوطه و ده صوهت اددام تخلف 

 محسوب و دابل پیهیرا میباشد 

ات ده کلیه جل-3-28 ش  که باوه عرف و م اق برنامه –سات تمرین بازیکن موظف ا سافرتهاا وهز سابقه و م م

اد کاف باشهاه م  تواند  هیزا شده باشد حا ر شده و دادوهات مسئولین و مربیا  ها اجراء نماید و ده صوهت ا

 مال نمایدمبرابر مفاد آئین نامه داخل  باشکاه که دبال تییین و اعالم شده باشد ت بیهات انضباط  براا بازیکن اع

ات برابر ده -4-28 ضاء نماید موظف ا شده و دراهداد ام صوهتیکه بازیکن به یر دلیل مم وعیت عقد دراهداد دا ده 

خواات باشهاه کلیه وجود اخذ شده ها بازپرداخت نماید و اعالم باشهاه مرمول مقرهات انضباط  فدهاایو  خواید 

 گردید م

شکاه یا بازیکن بر -5-28 صوهتیکه با اازما  لیگ عمل ن ماید ، به ده  ااس مفاد دراهداد و آئین نامه یاا مصوبه  ا

دهخوااگگت یر یک از آنها اگگازما  لیگ با اهجاع پرونده به کمیده دضگگای  ییئت ااگگدا  و بر ااگگاس مقرهات و 

سد دات ه صاده م  نماید ، هأم ات تجدید نظر )حداکثر أا  صوهت دهخوا صادهه ده   ااعت بید از ابالغ به 72ا 

ادا  اهجاع و ه صوهت ییئت م  تواند به أطرفین ( به ییات ا شد ده ریر ای  ا نهای  براا طرفین الزم االجرا میبا

شاک  تیم مربوطه ها براا مدت مرخص  به حالت تیلیق ده آوهده و یابا بازیکن طبق ییئت آئین نامه  ات  دهخوا

 ییئت هفداه نماید م انضباط 
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صوهت عقد دراهدادی-6-28 شهاه و عدم حل مو وع با ده  اوا بازیکن با چ د با اا یمزما  از 

ا اگگگازما  لیگ أا نهای  ها اعالم و باشگگگهاه وبازیکن ملزم به اجراا هأتوافق ، اگگگازما  لیگ ه

 باه ااده و با  بازیکن طبق مقرهات برخوهد خواید شد مدمیباش د مده ریر ای صوهت کاهت بازیکن از دهجه اع

 : مالیات   29ماده 

 کلیه مالیات یاا احدمال  دراهدادیا به عهده و بربمه باشهاه و بازیکن م  باشد م-1-29

 : موارد پیش بینی نشده 30ماده 

گذاشگگده مواهد پی  بی   نرگگده احدمال  ده اگگازما  لیگ مارح و تصگگمیم مقدضگگ  اتخاب وبه موهد اجراء -1-30

 خواید شد م
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 اعتراضات
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 : اعتراضات  31ماده 

سد د ده فرم مخصوص به-1-31 صوهت کدب  و م شی کلیه اعدرا ات باید ب ایدگ  به  ایات تواه کمراه یزی ه ه

 ارپرات یا نمای ده تیم به مدیر اجرائ  به شرح بیل تسلیم گردد م

دوانین جاها بایسد  حد اکثر تا ده ددیقه پس اعدراض نسبت به ندیجه یر مسابقه وعملکرد داوها  ، طبق -2-31

 از پایا  آ  مسابقه بصوهت کدب  تسلیم گردد م

اعدرا ات نسبت به صالحیت بازیک ا  یا بازیکن یک تیم و یمچ ین عملکرد کمیده اجرای  ، بایسد  حد -3-31

 ااعت از زما  اتمام مسابقه تسلیم اازما  لیگ گردد م 72اکثر ظرف 

بت به عملکرد کمیده اجرای  یر مسابقه از دبیل نحوه وز  کر  بازیک ا  ، تغییر ده برگ اهنج سناعدراض  -4-31

 ددیقه پس از اتمام زما  وز  کر  به مدیر اجرای  لیگ تسلیم گردد م20و جابجای  دیداهیا باید حد اکثر تا 

 مهاا شرکت ک  ده ابالغ م  شود مقداه وجه اعدرا ات ده آراز یر اال تواه اازما  لیگ تییین و به تی -5-31

ده صگگوهت  که هاا صگگادهه به نفع میدرض باشگگد وجوه مربوطه مسگگدرد م  گردد وده صگگوهت باطل بود  -6-31

 اعراض پس از ت ظیم صوهتجلسه وجوه مربوطه به حساب اازما  لیگ واهیز خواید شد م

 ی ط: موارد انظبا 32ماده 

 خود شرکت نمای د قات تا پایا  لیگ ده کلیه مسابقات باشهایها موظف د پس از شروع مساب-1-32

شهای  پس-2-32 شرکت ده لیگ خودداها نماید یا محروم گردد ،  چ انچه با سابقات از  از ثبت نام یا ده خالل م

 برابر آئین نامه انضباط  با باشهاه مربوطه هفداه خواید شد م

مسابقه مدوال  یا ریر مدوال  ریبت  5ا ده طول لیگ ده مسابقه و ی 3ده صوهتیکه باشهای  ده تیم فصل ده -3-32

 نماید از ادامه مسابقات محروم وامدیازات آ  ده جدول بررح بیل محاابه خواید شد م

صل اول  ده  صوهت  که ده نیم ف شده  3الف ( ده  سا  سابقه حا ر نهردد کلیه امدیازات و بردیاا انفرادا ک م

 ا یکسا  محاابه خواید شد هکلیه تیم ذف و برا امربوط به آ  تیم ده لیگ از جدول ح

شرط حضوه ده تمام  بازیهاا دوه  مسابقه حا ر نهردد به 3ب(ده صوهت  که ده نیم فصل دوم )دوهبرگرت ( ده 

هفت امدیازات دوه هفت به دوت خود باد  و کلیه امدیازات و بردیاا انفرادا دوه برگرگگگت از جدول و براا کلیه 

  ماابه م  گرددتیمها یکسا  مح

کلیه امدیازات مربوط به آ  تیم و بردیاا  دمسابقه حا ر نهرد 5ده  ارج( ده صوهت  که ده دوه هفت وبرگرت جمی

 مسا  محاابه م  گردد کانفرادا از جدول حذف و براا کلیه تیمها ی
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 د(امدیازات کسا شده تیم رایا ده دیداهیاا دبل  حذف و براا ییج تیم  امدیازا ده نظر گرفده نم  شود 

صره  صفر و برد انفرادا به تیداد اهنج تیم براا کلیه تیمها م ظوه و براا  3پ( ده مواهد فوق امدیاز تیم  40تب بر 

 د تیم خاط  تصمیمات مقدض  طبق مقرهات انظباط  اعمال خواید ش

بر صفر برنده وبه تیداد نفرات وز  کر  شده برد  3ده صوهت عدم حضوه بدو  مجوز یک تیم، تیم مقابل -4-32

 باط  مواجه خواید شد مضانفرادا تیم حریف تیلق خواید گرفت ویمچ ین تیم رایا با جریمه نقدا و ان

ات یا کاده تیم که بدلیل ب  حرمد  ، اع-5-32 ارپر اه یر بازیکن ، مرب  ،  ش  و ریر اخالد  تو مال ریر وهز

داوه یا کمیده اجرای  از زمین مسابقه اخراج گردد ط  صوهتجلسه کمیده دضای  مسابقات از شرکت ده اه مسابقه 

 بیدا تیم محروم میهردد م

ده صگگوهت  که عمل بازیکن ، مرب  ، اگگرپراگگت و اگگایر کاده تیم ب ا به گزاهش واصگگله مسگگدوجا جریمه -6-32

باط  عالوه بر محرومیت بکر ضا باشد مو وع به کمیده دضای  ییئت اادا  اهجاع و کمیده دضای  و انا هین تر

 شده تصمیمات  برابر آئین نامه اتخاب خواید نمود م

د یا از ادامه مسگگگابقه خودداها نماید عالوه بر ینچه تیم  به ع وا  اعدراض محل مسگگگابقه ها ترک نمااچ -7-32

 مباط  برابر با آئین نامه ، مواجه خوای د شد ضا و اننقدا جریمه باخت ده آ  مسابقه ب

لیه نفرات بازنده ک(ده ای هونه مواهد کلیه بردیاا انفرادا تیم مذکوه ده آ  مسگگابقه حذف م  گردد و 41تبصگگره 

  ماعالم م  گردند

صوهت محرز بو-8-32 شهاه ، )ده  اوا تیم یا با صوهت اهائه یر گونه مدهک جیل  از  اه کمیده ده  د  تخلف تو

ات ندیجه تیم   شده ا سابقات که تخلف انجام  ادا  ( ده کلیه م ضای  ییئت ا صفر و ندیجه انفرادا به  3د بر 

 متیداد اهنج تیم مقابل م ظوه خواید شد 

صوهت بروز یر گونه اردراش و یا ب -9-32 سائل فوق بید از  ده  شاگرا  و طرفداها  یک تیم م نظم  از طرف تما

ا  شهاه ها ده مکا  دیهر یا بدو   بره سابقات آ  با اازما  لیگ مجاز خواید بود م ضباط  ،  ده کمیده دای  و ان

شاگرا  مربوط به تیم خود  ات و مرب  تیم موظف یه حفظ نظم ده بین تما ارپر شاگر برگزاه نماید و  ضوه تما ح

 م  باش د 
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یک تیم، باشهاه مربوطه موظف اات (ده صوهت  ره و زیا  ناش  از حضوه طرفداها   42تبصره 

 خساهت واهده ها جبرا  نماید

ضباط  -10-32 ضای  و ان اازما  لیگ و کمیده د ضباط  به  سائل ان رده و یمچ ین م اایر مواهد پی  بی   ن

 ییئت اادا  اهجاع داده و تصمیمات مقدض  اتخاب خواید شد 

محرز شود که باشهاه یا باشهاه یای  ده خصوص  ده صوهت  که از اوا کمیده دضای  انضباط  مسابقات-11-32

ندیجه دیداه خود به اود یا زیا  باشهاه دیهر ، تبان  نموده اند ، عالوه بر جریمه نقدا که میزا  آ  تواه کمیده 

شده اات ،  دضای  انضباط  تییین م  گردد ، امدیاز یا امدیازیای  که از طریق تبان  براا یر یک از تیمها حاصل

 و ده صوهت  روهت امدیاز تیم  که از تبان  مدضره شده ، ماابق مقرهات اصالح م  شود کسر 

صره  صوهت خواید بود که به محض ودوع تخلف ،  (هوش43تب ایدگ  به تخلفات ، اعدرا ات و اخدالفات به این  ه

ای  ، مدیر اجرای  اعدراض و یا اخالف و وصول شکایت تواه اازما  لیگ ، جلسه اا با حضوه نمای ده کمیده دض

سه مربوط به آ  سابقه که مو وع جل اازما  لیگ، نمای ده کمیده داوها  و ناظر زمین م سئول  زمین  لیگ یا م

راض و یا اخدالف ها هایدگ  و داات و ده صوهت ترخیص کمیده دضای  فرد خاط  ، برگزاه و بالفاصله تخلف ، اع

ضاءمن ااس اتفاق نظر اع ضای  بر ا ااس  ای ده کمیده د صوهت اخدالف نظر بر ا شخاص فوق الذکر ( و ده  سه )ا جل

ایت یا اعدراض به مدیر اجرای  لیگ ، کددیقه پس از ودوع شگگگ 10اکثر تا  داکثریت آهاء ندیجه به طوه مکدوب وح

 ماهجاع گردد 
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 سایر مقررات
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 : سایر مقررات  33ماده 

بودا بر حسا دم ظوه تحکیم مبان  اخالد  وتقویت هوح وهزش ونظم اجدماع  یر اال یا اازما  لیگ به-1-33

شهای  که ده مجموع از لحاظ اخال شرایه خاص به با سا  وابه و  ردرا ک ضباط امدیاز بی نماید ق وهفداه و ان

 ماعااء م  نماید 

ادا  تهرا  کلی-2-33 ضوه به جهت جذب تیم یا ده لیگ یاا ا روه ح ادا  تهرا  ده لیگ ک ه تیم یای  که از ا

شده  ادا  تهرا  نیز حد ادل یک تیم دا ست ده لیگ ا ش د ده ریر اینبداهند م  بای ادا  تهرا   ا صوهت ییئت ا

  متیم جهت اهائه به اازما  لیگ فدهاایو  خودداها نماید م  تواند از تایید مداهک آ 

ده این آئین نامه پی  بی   نرگگده باشگگد و مرتبه با م افع مل  ، حفظ  ده صگگوهتیکه مواهدا پی  آید که-3-33

 ماهزش وتحکیم لیگ باشد اازما  لیگ م  تواند مراتا ها کدبار به ییئت به مرحله اجرا گذاشده م  شود 

تیمهاا دهرما  لیگ کرگگوه طبق  گگوابه موجود با تایید ییئت تکواندو به توهنم ت یاا داخل  یا خاهج  -4-33

  مزام م  شونداع

رویق  ، تبلیغ ، می وا و ممم براا کاده ف   و بازیک ا  خود ها به نحوا -5-33 سد  برنامه یاا ت شهایها میبای با

ت ظیم و اجرا نمای د که خلل  ده اجراا برنامه یاا لیگ ایجاد نرگگود مبدیه  ااگگت دهخوااگگت تیویق و یا تغییر 

 مهد دبول وادع نخواید شد برنامه یا ده این خصوص از اوا باشهایها مو

کلیه مفاد مربوط به صیود و اقوط تیم یا ده جلسه مربوط به ارپرادا  ده ابدداا یر دوهه لیگ تییین به -6-33

 ماطالع تیم یاا شرکت ک  ده خواید هاید 

ی دگا  یر گونه تغییرا یا کم و زیاد نمود  مواد این آئین نامه ده پایا  لیگ ط  جلسگگه اا با حضگگوه نما-7-33

 مذیر م  باشد پاازما  لیگ و کمیده ف   ییئت تکواندو و دو نفر از ارپرادا  تیم یا امکا  
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 فصل ششم

 قوانین پزشکی

 ت دوپینگو مقررا
 

 

 



 تهران  لیگ باشگاه های استان رقابتهای آئین نامه

 1400سال 

 
 

 

 
 

 

 

 : دوانین پزشک  : 34ماده 

فدهاایو  پزشک  عضویت کلیه وهزشکاها  و دات انده کاها  تیم وهزش  ده کمیده خدمات دهمان   -1-34

 موهزش  الزامیست

ئه گوای  االمت وهزشکاه تواه ا(شرکت وهزشکاه آایا دیده ده حین و خاهج از مسابقه م وط به اه44تبصره 

 مکمیده پزشک  اازما  لیگ خواید بود

(بر اااس دادوه الیمل وزاهت وهزش و جوانا  وهزشکاها  بدو  داشدن کاهت بیمه وهزش  حق شرکت 44تبصره 

 ممسابقات ، تمری   و کالاهاا آموزش  ها نداهند  ده

 : قوانین و مقررات دوپینگ35ماده 

ویا نرانهر آ  ده نمونه  دوپی گ عباهتست از وجود یک نوع ماده مم وعه مواد حاصل از اوخت و ااز آ -1-35

 اخذ شده از وهزشکاه میزا  محرومیت اولین باه دواال دومین باه مادام الیمر 

میزا  محرومیت اولین باه دو اگگال و –مصگگرف و یا تالش براا مصگگرف یک ماده مم وعه یا هوش مم وعه -2-35

 دومین باه مادام الیمر

امد اع از شرکت ده نمونه گیرا :ریبت یا طفره هفدن از شرکت ده نمونه گیرا بدو  دالیل دانع ک  ده پس -3-35

 حدادل اه ماه حداکثر دو اال میزا  محرومیت  –از دهیافت حکم نمونه گیرا 

ده اخدیاه دراهنداد  اطالعات الزم ده موهد محل حضگگگوه وهزشگگگکاه جهت نمونه گیرا خاهج از مسگگگابقات -4-35

 یمان د عدم اعالم محل حضوه یا ریبت از نمونه گیرا میزا  محرومیت حد ادل اه ماه حد اکثر دو اال 

 ونه از وهزشکاه اندخاب شده ده یر زما  ومکا  م  باشدم(کمیده ک درل دوپی گ مجاز به اخذ نم46تبصره 

دات کاها یا تالش ده جهت دات کاها یر یک از مراحل ک درل دوپی گ ، میزا  محرومیت اولین باه دو -5-35

 اال و دومین باه مادام الیمر
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مالکیت مواد و هوش یاا مم وعه ، میزا  محرومیت اولین باه دو اگگگال و دومین باه مادام -6-35

 الیمر 

 دادو ادد یرگونه ماده و هوش مم وعه ، میزا  محرومیت حدادل چهاه اال حداکثر مادام الیمر-7-35

 

ویق ، حمایت ، کمک تجویز یا دصگگد تجویز ماده یا هوش مم وعه به وهزشگگکاها  یمچ ین یمکاها ، ترگگ-8-35

هاان  ، اجرا ، مدیریت ،یمداد  ، مخف  کرد  و یر گونه مراهکت براا تخلف وحد  تالش براا تخلف ، میزا  

 محرومیت حدادل چهاه اال حداکثر مادام الیمر م

 

 

تبصت ه د  شتف لصت  د  م داد ماه  تا   46ماده و  35این آئین نامه مشتمل  ر  

سی مجدد گ دید و ره  1400د  خ داد ماه  ا  د   ازمان لیگ تهیه و  1386 رازنوی

 تایید و تصویب هیئت تکواندو جهت اج اء   ید .
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 فرم سالمت جسمانی و رضایت نامه 

 الف : متقاضی 

مار ای جانا ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مدولد     /    /      با آگای  کامل از  دوانین و مقرهات جاها لیگ احدرا

 تقا اا عضویت ده باشهاه مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم جهت شرکت ده مسابقات لیگ ها داهم م

 امضاء و اثر انهرت                                                                                           

    

 اال  18ب : ه ایت نامه ول  بازیکن زیر 

جاها لیگ احدرامار ای جانا ممممممممممممممممممممممممممممممممممم ول  آداا ممممممممممممممممممممممممممممم با آگای  کامل از دوانین و مقرهات 

ممممممممممم ده اال مممممممممممو تکواندو اادا  تهرا  ه ایت کامل خود مب   بر عضویت فرزندم ده باشهاه مممممممممممممممممم

 شرکت ده مسابقات مربوطه ها اعالم م  داهمم 

 امضاء و اثر انهرت                                                                                  

    

 ج : ه ایت نامه مرب  اولیه

مرب  اولیه آداا ممممممممممممممممممممممم با آگای  کامل از دوانین و مقرهات جاها لیگ احدرامار ای جانا ممممممممممممممممممممممممممممممممم 

 مب   بر حضوه نامبرده ده تیم ممممممممممممممممممممممم ده لیگ اال ممممممممممممممممممممم اعالم م  داهم م هاه ایت خود 

 مهر وامضاء مرب                                                                              
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 ج : نظر یه پزشک

احدرامار ای جانا ممممممممممممممممممممممممممممممممم داهاا شماهه نظام پزشک مممممممممممممممممممممممممممممم طبق میای ه بیمل آمده 

 از /آداا 

 مسابقات لیگ اال مممممممممممممممممممتایید م  نمایم مممممممممممممممممممممممممماالمت جسمان  نامبرده ها جهت شرکت ده 

 محل امضاء و مهر                                                                                 

    

 هیاات محدرم اازما  لیگ

 آداا مممممممممممممممممممممممممممماحدرامار نظر دهخواات انجام شده و اعالم ه ایت ول  مدقا   و نظریه پزشک ده خصوص 

 این باشهاه  من اهایه مداهک مربوطه طبق مقرهات جاها دهخواات صدوه کاهت شرکت ده مسابقه لیگ اال 

 ممممممممممممممممممممم براا نامبرده ها داشده و  من گوای  و تایید صحت امضاء ک  دگا  فوق یر گونه مسئولیت مربوطه ها 

 م  پذیرمم 

                                                                                   

 نام و نام خانوادگ                                                                         

 ارپرات تیم و مهر باشهاه                                                                              
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 فرم دراهداد            

 (مرخصات طرفین دراهداد1ماده 

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماین دراهداد فیمابین باشهاه مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم به نران  ممممممممممممممممممممم

 مممممممممممممممم که از این به نمای دگ  آداا مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم فرزندمممممممممممممممممممممممممممم به شماهه ش اا امه ممممممممممممممممم

 و آداا  ممممممممممممممممممممممممممممممممم فرزند مممممممممممممممممممممممممممممم به شماهه ش اا امه ممممممممممممممممممممممممپس باشهاه نامیده م  شود 

 ا  ممممممممممممممممممممممممممممممممم که مم به ع ومدولد به نران   ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم و تلفن مممممممممممممممممممممممممممممم

 از این پس طرف دراهداد نامیده م  شود ، جهت شرکت ده مسابقات لیگ تکواندو اادا  تهرا  به شرح بیل م یقد 

 م  گردد م

 ( مو وع دراهداد 2ماده 

اطالع کامل از مفاد آیین نامه ویت ده تیم تکواندو باشهاه فوق با ضاین دراهداد بین باشهاه و طرف دراهداد مب   بر ع

 لیگ تکواندو اادا  تهرا  ت ظیم م  گردد

 (تیهدات باشهاه 3ماده 

 هعایت کلیه شئونات ااالم  و مسائل اخالد  وهزش  -1

 تامین محل م ااا و امکانات م ااا و اادانداهد جهت تمری ات م ظم بازیک ا  تیم -2

 باشهاه موظف اات تمام  اعضاا طرف دراهداد خود ها تحت پوش  بیمه وهزش  دراه دید -3

صره  سافرت یاا 1تب سابقه و م سابقه یا اعزام به محل م صوهتیکه طرف دراهداد ده حین انجام تمری ات یا م : ده 

ات کلیه  شهاه موظف ا شک  تایید نماید مبا ایو  پز صدوم گردد و فدها سابقه م شک  مربوط به م یزی ه یاا پز

 تیهدات خود ها تا پایا  مدت دراهداد اجرا نماید 

 (تیهدات طرف دراهداد 4ماده 

 هعایت کلیه شئ ات ااالم  مسائل اخالد  وهزش  -1

 حضوه م ظم ده کلیه جلسات تمرین تیم طبق برنامه باشهاه-2

 ابالغ م  گرددشرکت ده کلیه مسابقات تمری ات و مسافرتهاا وهزش  که از طرف باشهاه -3
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ده صوهت ریبت ریر موجه ده تمری ات و مسابقات و مسافرت یاا وهزش  طبق آئین نامه داخل  باشهاه با وا -4

 دخواید شدهبرخو

 طرف دراهداد نم  تواندپی  از پایا  دراهداد با ییچ باشهاه دیهرا دراهداد انیقاد نماید-5

 

 (مدت دراهداد 5ماده 

 

ممممممممممممممممممممممممممممممملغایت ممممممممممممممممممممممممممممم به مدت یک اگگال دابل اجرا و دانون  بوده و فسگگخ آ   این دراهداد از تاهیخ

مداهک و شواید مسددل بر طبق توافق طرفین و یا هاا اازما  لیگ بر اااس آیین ئه دبل از موعد مقره پس از اها

 نامه مربوطه دابل اجرا م  باشد م 

 

 (مبلغ دراهداد و نحوه پرداخت 6ماده 

 ممبلغ کل دراهدادمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم هیال براا مدت یکسال میباشد

 ( فسخ دراهداد7ماده 

 آیین نامه اازما  لیگ و یا توافق طرفین فسخ این دراهداد امکا  پذیر خواید بودبر اااس 

 (اخدالفات8ماده 
 ممرجع حل اخدالفات مربوط به این دراهداد کمیده دضای  ییئت تکواندو اادا  تهرا  م  باشد 

ده صگگوهت مخدوش بود  و یا عدم تکمیل یر یک از مفاد دراهداد از اگگوا اگگازما  لیگ پذیرفده نخواید شگگد و 

 بازیکن اجازه شرکت ده مسابقات ها نخواید داشت م

 

 

 باشهاه                                      اازما  لیگ                                     طرف دراهداد       

 امضاء و اثر انهرت                                 مهر و امضاء                                     مهر و امضاء
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