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 تعالی بسمه

  بینایان کم و نابینایان ورزشهاي فدراسیون
 گلبال انجمن

  
 

 گلبال لیگ برگزاري دستورالعمل و نامه آئین

  بانوان و آقایان باشگاهی
  1395ل سا
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   :مقدمه

، فدراسیون با عنایت الهی در جهت خدمت رسانی هرچه بهتر به جامعه بزرگ و پر افتخار ورزش معلولین     

 وششم بینایان و بینایان با سرلوحه قراردادن رهنمودهاي مقام معظم رهبري و قانون برنامۀ پنجم ورزش هاي کم

توسعه، براي توسعۀ ورزش همگانی و قهرمانی در بین نابینایان و کم بینایان عزیز همت گمارده است تا بتواند با 

مسیر اصلی زندگی با توجه به به  شی، به خودکفایی جسمانی و بازگشتهاي مناسب ورزفراهم کردن فرصت

  .هاي این عزیزان کمک نمایدتوانمندي

این فدراسیون، تشکیل و تثبیت مؤسسات مردم نهاد، تحت عنوان لیگ باشگاهی  هايچشم اندازیکی از      

گلبال در این فدراسیون است تا با انجام فعالیتهاي مستقل شاهد اجرا و برگزاري لیگهاي گلبال به دست مدیران 

  .باشگاهها بوده و فدراسیون صرفا با اعزام نماینده به همراهی و کمک آنها بپردازد

هاي نابینایان و کم بینایان، اهتمام ویژه اي براي تدوین آئین در همین راستا، انجمن گلبال فدراسیون ورزش     

نگ و منسجم، ساماندهی و گلبال با هدف ایجاد یک نظام هماهباشگاهی نامه و دستور العمل برگزاري مسابقات 

- هدایت امور، تمرکز و بستر سازي مناسب براي بهینه کردن برگزاري مسابقات، روزآمد نمودن دانش و مهارت

هاي نیروي انسانی و توسعۀ تعامل بین هیئت هاي استانی براي برگزاري تمام مسابقات در سطح کشور نموده 

  .است

 95حاصل برآیند نظرات کارشناسان و متخصصان ورزش گلبال در سال  با عنایت به اینکه آیین نامه حاضر،     

می باشد، لذا این فدراسیون آمادگی دریافت نظرات و پیشنهادات روساي هیئت هاي نابینایان و کم بینایان و 

نظرات  مدیران محترم باشگاهها را از طریق مکاتبات کتبی براي اجرا در سالهاي آتی را دارد تا با استفاده از این

و تالش مسئوالن امر، شاهد رشد روزافزون فعالیتها و افتخارات در رشته گلبال در میهن عزیزمان و همچنین در 

 .سطح بین المللی باشیم
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 :ها تبصره و ها ماده

 معرفی  :1 ماده

 تیم 8 حضور با آقایان برتر لیگ مسابقات •

 تیم 5حداقل  حضور با آقایان یک دسته لیگ مسابقات •

 تیم  4حداقل  حضور با بانوان باشگاهی لیگ تمسابقا •

 :قبل درسال رتبه کسب ترتیب به برتر لیگ دوره سیزدهمین در حاضر تیمهاي)الف

 آینده سازان تهران  -1
 بهزیستی اصفهان -2
 هیئت نابینایان اردبیل -3
 شهید هرندي -4
 کیهان بد تهران -5
 دانشگاه آزاد مشهد -6
 شهرداري بانه -7
 هیئت نابینایان تویسرکان -8

 :قبل سال در رتبه کسب ترتیب به آقایان یک دسته لیگ مسابقات دوره سیزدهمین در حاضر هايتیم )ب

 ابابصیراصفهان -1
 هیئت نابینایان البرز -2

 به انضمام تیم هاي جدید

 :قبل درسال رتبه کسب ترتیب بهه دسته اول بانوان دور هفتمین در حاضر تیمهاي )د

  دانشگاه آزاد اسالمی تهران -1
  بینایان گلستانهیئت نا -2
 بهزیستی اصفهان -3
                            هیئت نابینایان مازندران -4
  کرمانشاههیئت نابینایان  -  5
  هیئت نابینایان اردبیل -6
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تیم شرکت نمایند، مسابقات برگزار می شود و به ترتیب ثبت نام  4در صورتیکه در این دسته حداقل : تبصره  -
 .مدارك در جدول قرار میگیرندو تکمیل و ارائه 

 قابل استان نابینایان هیئت نظر زیر استانی داخل انتقال یا و اسپانسر تغییر خاطر به باشگاهها نام تغییر :1 تبصره

 :گردد اعالم فدراسیون گلبال انجمن به و صورت زیر مسیر از آن انجام چگونگی اما است، اجرا

 .واگذاري دالیل اعالم و یقبل باشگاه سوي از کتبی نامه ارسال -

 پذیرش عدم صورت در( قبلی قراردادهاي مفاد و شرایط پذیرش بر مبنی جدید باشگاه رسمی اعالم  -

 .)گردد ارسال و عقد جدید قراردادهاي بایستی آن، مفاد در تغییر و پیشین هايدقراردا

 .جدید باشگاه امضاي و مهر با )3 شماره( باشگاه ارنج فرم ارسال -

 .باشد می ممنوع یکدیگر، با مختلف دستجات در باشگاه دو جابجایی :2 صرهتب

 :1395ل سا ورودیه )1

 ریال 000/000/25  برتر لیگ •

 ریال 000/00/20  اول دسته •

 شعبه ملت بانک 53/1559622 جاري حساب به را فوق مبلغ پرونده تشکیل زمان تا بایستها می  تیم کلیه

 مدارك دیگر همراه به را آن فیش و واریز بینایان کم و نابینایان شهايزور فدراسیون نام به الشعرا ملک

 اقدام مجوز صدور به نسبت تا تحویل گلبال انجمن به حضوري صورت به) 95 سال ورزشی بیمه و قراردادها(

 .شود

 الزم طشرای که دیگري تیم روزه 15 اعالم با تواند می ،فدراسیون مدارك تکمیل و نام ثبت عدم درصورت)1-1

  .کند برگزار کمتري تعداد با را ها رقابت یا و نماید آنها جایگزین باشد داشته را

 هاي هیئت به مجزا اي بخشنامه طریق از ها درخواست ریز و بندي زمان مدارك، آوري جمع چگونگی )1-2

 .میگردد رسانی اطالع و اعالم استانی

به صورت دوره اي در دو مرحله رفت و برگشت انجام خواهد  1395کلیه مسابقات آقایان و بانوان در سال  )1-3
  .شد
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 شرکت و ورزشی لباس ،تجهیزات تغذیه، اسکان، ذهاب، و ایاب از اعم مسابقات؛ به اعزام هاي هزینه) 1-4

 .باشد می مربوطه باشگاههاي ي عهده بر فدراسیون در رقابتها، از پیش نشست در باشگاه االختیار تام نماینده

 ذهاب و ایاب سرویس و اسکان براي استان هیئت و باشگاه امکانات از است موظف میزبان: 3 تبصره

 صرفاً است بدیهی .نمایند استفاده میهمانان دیگر و فدراسیون نماینده  ناظر، داوران، بازیها، برگزارکنندگان

  .شود می پرداخت فدراسیون سوي از اجرایی عوامل الزحمه حق و تغذیه هزینه

 گلبال انجمن و باشگاهها لیگ کمیته با را الزم هاي هماهنگی که فردیست میزبان باشگاه نماینده: 4ه تبصر

 معرفی فدراسیون به را نامبرده کتباً فوق هیئت و معرفی استان هیئت به ذینفع باشگاه از باید وي میدهد، انجام

 برگزاري از پس .شود می پرداخت و صادر میزبان باشگاههاي سوي از وي خدمات ي الزحمه حق و ابالغ .نماید

 .شود می گرفته نظر در میزبان باشگاه براي امتیازاتی فدراسیون، به مسابقات ناظر گزارش ارائه و مطلوب

 تیم اعضاي :2 ماده

 :باشد می ذیل شرح بهآقایان و بانوان  تهدس هر براي رسمی قرارداد عقد و ثبت با تیم هر اعضاي حداکثر

  .باشند جوانان و امید بازیکن 3 حداکثر و بزرگسال بازیکن 6 داراي حداکثر می بایست تیمها) 2-1

 .باشند داشته سن سال 17 از کمتر نباید بازیکنان این از یک هیچ :5 تبصره

 .کرد پر بزرگسال بازیکنان با توان نمی را سال 23 زیر بازیکنان جاي: 6 تبصره

 سه حداقل بایستمی  تیمها کلیه لذا . باشد مطلق نابیناي ستبای می انآن از یکی بازیکن سه هر ازاي به)  2-2

 .دهند قرار خود لیست درB1 بازیکن

 .است باشگاهها عهده بر مسابقه زمین در B1 بازیکنان از استفاده عدم یا استفاده :7 تبصره

  .باشند داشته بومی غیر بازیکن دو تواند می فقط دسته هر در تیم هر :8 تبصره

 اسناد با وي تحصیل یا کار محل ویا ساکن، ماه شش حداقل که شود می اطالق بازیکنی به بومی: 9 رهتبص

 .باشد استان آن در مثبته

 .ببندند قرارداد توانند می ویژه ورزشکار دو با حداکثر) آقایان و بانوان( مختلف هاي  دسته باشگاههاي )2-3
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 این باشند استان یک از همگی ،)نماید تغییر سال هر در است کنمم که( ویژه بازیکنان صورتیکه در: 10 تبصره

 .شود می حذف محدودیت

مجازند  دارند، بومی ویژه تعدادي نیز خود و کنند می جذب ویژه بومی غیر بازیکن دو که هایی تیم: 11 تبصره
 .بازي از دو بازیکن ویژه چه بومی چه غیر بومی استفاده نمایند جریانفقط در 

 شود می اعالم اي بخشنامه طی  1395ماه  تیر پنجمتا  )آقایان و بانوان(ویژه افراد اسامی: 12 تبصره

 .شوند می محسوب بومی غیر ویژه نیز خارج مقیم ایرانیان و خارجی بازیکنان :13 تبصره

  .باشند 95 سال ورزشی بیمه کارت داراي میبایست همراهان و بازیکن از اعم باشگاه اعضاي همه) 2-4

استفاده مربیان داراي کارت مربیگري گلبال از سوي فدراسیون نابینایان و کم بینایان ازمی بایست تیم ها ) 2-5
  .نمایند

  .یک مربی نمی تواند بازیکن باشد و بلعکس یک بازیکن نمی تواند مربی باشد) 2-6

  .ندمربیان تیمها فقط مجاز خواهند بود در یک تیم و در یک دسته مربیگري نمای )2-7

 را )نجفی دکتر آقاي( فدراسیون معتمد کالسبند برگه بایست می جاري سال در بینا کم بازیکنان تمام) 2-8

 .باشند داشته

  .ضروریست نام ثبت هنگام به بانوان براي ویژه به نیز سالمت کارت داشتن :14تبصره 

  میزبانی :3ماده 

 فدراسیون نهایی تأئید و کتبی تقاضاي با باشگاهها هنگیهما جلسه در حاضر داوطلبان میان از رقابتها میزبانان

 در خوب سابقه مناسب، امکانات داشتن میزبانی، سابقه. دشون می تعیین شرایط کلیه داشتن صورت در

 .است شرط میزبانان انتخاب در تیمها، سایر رضایت میزان و قبلی برگزاریهاي

 شده معرفی فدراسیون به باشگاه سوي از که فردیست هماهنگی ي جلسه در باشگاه ي نماینده : 15 تبصره

 .گیرد عهده بر کتبی معرفینامه داشتن شرط به را تیم یک از بیش نمایندگی همزمان میتواند وي باشد؛
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 از اي نامه طی ... و تماس شماره باشگاه، رابط نهایی، دستورالعمل مسابقات، برنامه میزبان، شهر: 16 هتبصر

 بایست می هها باشگا لذا گردد، می ارسال استانها هاي هیئت و جوانان و ورزش کل ادارات براي فدراسیون سوي

 باشگاهها به قبل از آنها برگزاري ساعت و روز هر بازیهاي تعداد .باشند داشته کافی تعامل نابینایان هاي هیئت با

 .شد خواهد ابالغ

 با االمکان حتی و مناسب سالن تهیه به نسبت ستهشای و رسمی برگزاري براي بایست می میزبانان : 17 تبصره

 تهویه کافی، هاي صندلی و میز ، سالم توپهاي ،)فوم  (محافظ با همراه قانونی هاي دروازه اسکوربورد، دستگاه

 دیگر و متحدالشکل و یکرنگ شرت تی به ملبس دروازه انرداو پزشکیار، تیم، ي ذخیره نیمکت گرما، و هوا

 تبلیغاتی و خبري پوشش عمومی، روابط تعیین و پالکارد نسب با و انجام را الزم هاي یبین پیش ملزومات،

 .دهند انجام را مسابقات

 امکانات و استاندارد تجهیزات و سالن از استفاده خصوص در بایست می رقابتها شروع از قبل میزبان : 18 تبصره

 .آورند عمل رابه الزم هايهماهنگی فدراسیون نماینده دید بمنظورباز وهمچنین متناسب

 اداره یا ورزشی -ی پزشک هیئت سوي از رسمی ابالغ داراي و سفید روپوش با باید رقابتها پزشکیار :19 تبصره

  برگزاري مسئول نظر تحت سالن در وقت تمام بطور بازیها طول در و باشد مشخص منطقه ورزش و جوانان

 دریافت فدراسیون تأئید مورد رسمی اشل اساس بر را خود مهالزح حق پایان در و دهد انجام را خود وظایف

  .دارد

میزبان موظف است در طول برگزاري مسابقات یک دستگاه آمبوالنس مجهز در جنب سالن آماده : 20تبصره 
 .داشته باشد 

  تیمها سقوط و صعود نحوه  -4

    :بود خواهد ترتیب بدین سال هر در تیمها سقوط و صعود )4-1

  .کرد خواهند صعود باالتر دسته به پایین، دسته دوم و اول تیم 2 و تر پائین دسته به جدول تهاییان تیم 2

 در گرفتن قرار باعث دیگر، تیم به باشگاه امتیاز انتقال عدم و ها رقابت از دوره یک در تیم هر حضور عدم) 4-3
  .دبو خواهد تر پائین دسته به سقوط و مسابقات از سري آن جدول انتهاي

شوراي گلبال بعد از نهایی شدن تیم ها و بر اساس تعداد ثبت نام نحوه صعود و سقوط را بازنگري واعالم )4-4
 .خواهد کرد
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 اعتراضات -5

 باشند؛ داشته اعتراض زند می لطمه آنها تیم به مستقیم غیر یا مستقیم که مسایلی به نسبت میتوانند باشگاهها

 هر سرپرست.کنند اعتراض کمیته، سوي از بازي هر براي شده تعیین داوران و مسابقه محل به نمیتوانند اما

 50 پرداخت با تیمش، بازي اتمام از بعد ساعت نیم تا تواند می بازي پایان در مربوطه ي برگه امضاء از بعد تیم،

 اعالم و یفن کمیته تشکیل از پس .دهد ارائه را خود مدارك و کتبی اعتراض برگزاري مسئول به تومان هزار

 می واریز فدراسیون حساب به اینصورت غیر در و عودت فوق مبلغ باشد، موجه اعتراض صورتیکه در نتیجه،

  .شود

 پایان در را منشی برگه yes/no به مربوط قسمت که کنند دریافت اعتراض برگه توانند می تیمهایی فقط )5-1

 اعتراض حق نمایند امضاء را مربوطه برگ بازي پایان در تا کند فراموش که تیمی وگرنه باشند کرده امضاء بازي،

 .دندار

 ناظر و داوران کمیته مسئول فنی، مسئول شامل که میشود تعیین مسابقات "فنی کمیته" بازیها از قبل )5-2

 اعتراضات به و نظارت مسابقات روند بر تا مشخص گیري رأي با سرپرست یک و مربی یک همراه به فدراسیون

 .نمایند رسیدگی صورتجلسه امضاء با احتمالی

 انتقاالت و نقل -6

 لیگ بازیهاي در که است اي ویژه مقررات تابع دیگر باشگاه به انتقال همچنین و باشگاهها از خروج و بجایی جا

  است شده بینی پیش زیر ضوابط منظور این براي شود می اجرا

آن % 4از کل مبلغ آن را به حساب فدراسیون و % 3انشان باشگاهها موظفند سالیانه براساس قرارداد بازیکن )6-1
 .یئت نابینایان وکم بینایان استان بازیکن مورد قرارداد  واریز نمایندرا به حساب ه

به رضایت نامه از  يبازیکنی که مدت قراردادش به اتمام رسیده بازیکن آزاد محسوب شده و نیاز: 21 تبصره
 . باشگاه ندارد 

 و باشگاه بین توافق هرگونه.نمایند تفاهم باشگاه با باید است نیافته انقضا قراردادشان مدت که بازیکنانی )6-2
 انضباطی کمیته طرفین، از یکی وشکایت تفاهم عدم درصورت.بود خواهد فدراسیون قبول مورد بازیکن

 .نمود خواهد راي صدور فدراسیون
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 هفته یک حداکثر تا کار، این فرصت .نمایند انتقال و نقل به اقدام نیز فصل نیم در توانند می باشگاهها )6-4

 امر این .بود خواهد لیگ نامه آئین و فدراسیون هاي بخشنامه مبناي بر و برگشت دوره مسابقات آغاز به مانده

 این در گیرد، ها،صورت بازي مجوز و مدارك داشتن همراه با گلبال انجمن به مدارك ارائه و حضوري بطور باید

 .شود می صادر برگشت دور در شرکت براي جدیدي مجوز صورت

 :بایست می انتقال و جایی جابه براي لذا ندارد؛ امکان موجه دلیل بدون اولیه لیست از بازیکنان حذف: 22 تبصره

 .باشد مانده باقی باشگاه قراردادهاي فرم در خالی جاي -

 .شود آن جایگزین جدید بازیکن و حذف لیست از بازیکن یک رسمی صورت به باشگاه یک درخواست راساسب -

 دور در اگربازیکنی مثال بطور. یک بازیکن در طول یک فصل فقط می تواند در یک دسته بازي کند: 23 تبصره

  .نماید بازي دیگر دسته برگشت دور در فصل همان در تواند نمی دیگر کرده، بازي یک دسته در رفت

 دریافت را فرد فیزیکی حضور بدون انتقال و نقل انجام مجوز فدراسیون از باشگاهی که صورتی در: 24 تبصره

 :نماید دنبال را زیر موارد باید کند

 بحسا تسویه و شرایط از آگاهی اعالم بر مبنی تیم، خروجی بازیکن کتبی رضایت ارسال -

 .گردد ارسال )3 رهشما( ارنج فرم اصالح و تغییر و وارد تازه بازیکن با) 1شماره(د قراردا جدید هاي فرم -

 بطور پزشکی، کالسبندي کارت ارائه و قبلی باشگاه نامه رضایت جمله از دیگر مدارك دریافت از پس -

 .میشود فرستاده مسابقات محل به برگزاري مسئول طریق از و صادر مجوز غیابی

 با یا تایید، لینمسئو توسط تخلفشان که صورتی در کنند؛ تخطی نامه آئین مقررات از که باشگاههایی )6-6

 فنی باخت آنها ي شده انجام بازیهاي تمام باشد، وارد اعتراض صورتیکه در شوند؛ مواجه دیگر تیمهاي اعتراض

 .شود می اعالم

 .دنشو بسته مسابقاتی فصل دو براي حداکثر بایدقراردادها  )6-7

 فرمها تنظیم -7

 در بایست می که است باشگاه با بازیکن داد قرار به مربوط شده، تنظیم صفحه چهار در که 1 شماره فرم )7-1

 گردد امضا شده تعیین محل  داد، قرار طرف دو حضور در همزمان طور به و تنظیم نسخه چهار
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 نسخه،از چهار جاي به باشد داشته نیاز قرارداد به نیز شهرستان هیئت استان، بر عالوه صورتیکه در :25 تبصره

 .شود تهیه نسخه جپن ،2 و 1 شماره هاي فرم روي

 .باشد پایبند آن به باید است زده انگشت و امضا را قراردادي که بازیکنی: 26 تبصره

 که باشد می ... و بدنساز مربی، سرمربی، و باشگاهها بین قرارداد به مربوطدر چهار صفحه  دو شماره فرم )7-2

 .شود می تنظیم یک شماره فرم با مشابه

 بایست می ویژه بازیکن ستون در .شود پر فرم داخل هاي خواسته اساس بر یستبا می سه شماره فرم  )7-3

 23زیر  بازیکنان به مربوط ردیفهاي .نوشت باید هم را بازیکن هر بودن بومی غیر یا بومی و شود زده + عالمت

 باشگاه انسرپرست مجوز، دریافت و فدراسیون در نام ثبت هنگام در .باشد مشخص بایست می نیز جوانان و سال

 .دهند ارئه را جوانان امیدو بازیکنان بودن ساله 23 زیر مدارك باید ها

 .است میالدي سال اول با مطابق سال هر دي 11 بازیکن سن تعیین براي قبول مورد اریخت: 27 تبصره

 گلبال منانج ضوابط رعایت و آن پایان تا رقابتها ي ادامه جهت ها باشگاه تعهد به مربوط 4 شماره فرم )7-4

 .گردد می  صادر فدراسیون براي و تکمیل باشگاه عامل مدیر یا مالی امور سوي از که است

  .نمائید پرهیز فرمها روي متفاوت رنگهاي از استفاده و ها نوشته زدن خط گرفتن، الك از لطفا :28 تبصره

  .فرم شماره پنج مربوط به مشخصات باشگاه می باشد) 7-5

تبصره میباشد که پس از تایید انجمن به استانها وباشگاهها جهت اجرا ارسال  28ماده  7ل بر این آیین نامه مشتم*
موجود می باشد که  www.Blindsports.ir در سایت فدراسیون ) فرم 5(ضمناً فرم هاي قراردادها   *گردد می

  .داد در چهارنسخه از هر فرم اقدام و می بایستی به فدراسیون ارسال گرددپس از پرینت آنان نسبت به ثبت قرار
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  تعالی بسمه
  ..:......................................تاریخ                                                                                                                )1فرم شماره 

  : ....................................... شماره                                                                                                                                                 
 ایران اسالمی جمهوري بینایان کم و نابینایان ورزشهاي فدراسیون

  بازیکنان با باشگاه رسمی قرارداد
 قرارداد طرفین مشخصات : 1ماده

 :شماره به ثبت پرونده داراي               :                 هباشگا عامل مدیر                             :آقاي بین قراداد این

 و طرف یک از شودىمنامیده باشگاه قرارداد این در که:                                تلفن                                               :         ینشان به

 :صادره                                   :شناسنامه شماره                    :  فرزند                                :  مخان/آقاي

 :تحصیلی وضعیت            سال        ماه        روز :متولد:                         پاسپورت شماره:                              ملی شماره

                                                                                                       :نشانی به                    :وظیفه نظام وضعیت داراي

  .گرددىم منعقد ذیل موارد در مندرج شرایط با تاریخ در دیگر طرف از میشود نامیده بازیکن قرارداد این در که                       :تلفن
 قرارداد موضوع :2 ماده

 ياهرده تمام در باشگاه عضو عنوان به بازیکن خدمات از استفاده                                            باشگاه گلبال یمت در بازیکن عضویت
 از که ییاهبرنامه سایر و تمرینات و اردوها در شرکت تدارکاتی، – رسمی باشگاهی، :شامل دارد شرکت آن در باشگاه که مسابقات مختلف

  .است شده قید ادامه در شرحی به کشور از خارج و داخل در .شودىم دیده تدارك باشگاه طرف
 قرارداد مدت :3 ماده

 .می گردد منعقد ذیل شرح به باشگاه و بازیکن مابینفی قرارداد

  )مسابقات فصل لغایت             مسابقاتی فصل (باشدمی  ی مسابقات فصل            مدت به                 تاریخ از قرارداد شروع
 در بایستیمی  نیز جدید قرارداد بودهکه تمدید قابل قرارداد مدت انتقاالت، و نقل نامه آیین مقررات برابر طرفین، توافق صورت در: 1 تبصره

  .نماید تنظیم قرارداد دیگر باشگاه با تواندىم آزاد مسابقات یا و قرارداد پایان در بازیکن توافق، عدم صورت در برسد تائید به و ثبت جدید فرم
  .باشدمی تواند  مسابقاتی فصل دو حداکثر و فصل یک حداقل قرارداد مدت : 2 تبصره
 قرارداد مبلغ :4 هماد

 .بود خواهد ذیل موارد شامل مسابقاتی فصل براي قرارداد مبلغ

                       دوم سال مسابقاتی فصل و ریال                              اول سال مسابقاتی فصل        مدت براي بازیکن قرارداد مبلغ) 1- 4
 .بود خواهد پرداخت قابل و سبهمحا مسابقاتی فصل در ذبل شرح به ریال    

 قرارداد ثبت و عقد موقع در مبلغ کل از%  30) 2- 4

 اول فصل نیم اتمام از بعد مبلغ کل از% 30)   3- 4

 انجام و بازیکن عملکرد کار انجام حسن تشخیص در میزان  قرارداد کار پایان انجام حسن بر مبنی فصل اتمام از بعد مبلغ کل از%  20) 4- 4

  .می باشد  مسابقات فصل طول در هداتتع تمام
 بازیکن به باشگاه توسط )مسابقات فصل( قرارداد مدت طول در ماهیانه و هفتگی بطور و پایه حقوق قالب در قرارداد مبلغ کل از20%)  5- 4

  .شد خواهد پرداخت
                                         استان بینایان کم و نابینایان هیئت امضاء و مهر                               بازیکن انگشت اثر و امضا

  باشگاه مدیر امضاء و مهر



١٢ 
 

 بازیکن به نسبت باشگاه تعهدات :5 ماده

 باشگاه انسانی ساختار از عضوي بعنوان بازیکن شخصیت به احترام:1- 5

 قرارداد همین 4 ماه در منظورشده توافق اساس بر ماهیانه حقوق و قرارداد موضوع مطالبات پرداخت: 2- 5

 آن معادل پرداخت یا و اردوها و مسابقات و تمرینات در شرکت براي آمد و رفت وسیله تامین-: 3- 5

 مراسمها و فرهنگی آموزشی، جلسات برگزاري و مسافرت تدارکات و اردو تشکیل مسابقات، انجام براي امکانات تامین : 4- 5

 مسابقات و تمرین انجام جهت بازیکنان براي زمال ورزشی و فنی وسایل کلیه تامین: 5- 5

 و پزشکی هاي هزینه فوت، قبال در تکمیلی بیمه کارت صدور و ورزشی پزشکی فدراسیون ضوابط اساس بر بازیکن حوادث بیمه تامین: 6- 5
 قرارداد موضوع از ناشی دائم یا موقت افتادگی کار از یا عضو نقص پزشکی، هاي مراقبت

 مسابقات فصلی مقررات و انتقاالت و مسابقات،نقل انضباطی نامه آیین و باشگاه داخلی نامه آیین از بازیکن کردن مطلع: 7- 5

 مسابقات کمیته ابالغی ياهبرنامه با متناسب رفتاري ارتقاء و فرهنگی آموزشی خدمات ارائه :8- 5

 از ناشی را بازیکن حضور عدم تواندمی حتی و نداشته یمسئولیت باشگاه برنامه از خارج و غیرورزشی حوادث خصوص در باشگاه :1 تبصره

 تشخیص به بنا قرارداد مبلغ پرداخت در و نموده تلقی غیبت را است باشگاه به نسبت بازیکن بازیکن تعهدات با غیرمرتبط و غیرورزشی صدمات

 .نماید برخورد منصفه هیئت

 با مرتبط بدنسازي و آموزش جلسات و اردوها مسابقات، به مربوط افرتهايمس و تمرینات مسابقات، از ناشی پزشکی مراقبتهاي تامین:9- 5

 .گردد حادث قرارداد موضوع

 .ننماید پرداخت را محرومیت يیامزا ی میتواندباشگاه گردد محروم مسابقاتی یا مسابقه از بازیکن هرگاه: 10- 5

 هیئت حساب به و کسر را بازیکن قرارداد کل از %4 اسیونوفدر حساب به کسر را بازیکن قرارداد کل از %3 است موظف باشگاه: 11- 5

  .نماید فدراسیون و هیئت تحویل مدارك با همراه را آن فیش و واریز استان بینایان کم و نابنایان
 باشگاه به نسبت بازیکن تعهدات )6 ماده

 و داخلی نامه آئین ، لیگ نامه آئین و انتقاالت و نقل نامه آئین المللی، بین مقررات ایران، اسالمی جمهوري نظام مقدس قوانین به : 6-1
 ملتزم و متعهد صادره دستورالعمل و بینایان کم و نابینایان فدراسیون انضباظی نامه آئین باشد، رسیده فدراسیون تائید به که باشگاه انضباظی

 .دارد کامل گاهیآ آنها مفاد از که است این بر فرض قرارداد این امضاء و بگذارد احترام و بوده

 تدارکی، مسابقات آمادگی اردو،تمرینات سازي، بدن قبیل از قرارداد طرف باشگاه اعالمی هاي برنامه تمامی قرارداد مدت طول در :6-2

 .نماید شرکت فعاالنه و داشته حضور ...و هامسمرا فرهنگی، آموزشی جلسات برگزاري

 غیر غیرباشگاهی و باشگاه رسمی غیر و رسمی مسابقات تمرینات، از یک هیچ در قرارداد طرف باشگاه اجازه بدون قرارداد، طول در : 6-3

 .ندارند شرکت حق باشگاه کتبی اجازه بدون قرارداد موضوع با مرتبط

 الگوي و دهنمو باشگاه شکوفایی و رشد و اعتالء صرف را خود فنی هايقابلیت و توان تمام فصل طول و مسابقات در که استمتعهد بازیکن : 6-4

 .بگذارد نمایش به عمومی انظار در خود از مناسبی

 تطبیق یا داروها تطبیق با و شمرده محترم را بیماري درمان براي شده تجویز داروهاي و تغذیه نوع مورد در تیم پزشک دستورات :6-5

 دوپینگ ضد کمیته ابالغی دستورالعمل از کامل یآگاه و ننماید استفاده ممنوعه و نیروزا موارد از وجه هیچ به دوپینگ ممنوعه داروهاي

 مورد در را باشگاه مربیان و مدیران دستورات و نماید شرکت عذر بدون فرهنگی آموزشی، کالسهاي مسابقات، اردوها، تمرینات، تمامی در: 6-6

 .نماید رعایت دقیقا فنی موارد و انضباط و نظم

 .کند شرکت تلویزیون و رادیو هاي برنامه در یا مصاحبه باشگاه مجوز بدون نباید: 6-7
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 هیچ تحت ندارد حق بازیکن متقابل، احترام اصول رعایت وها سایرباشگاه و قرارداد طرف باشگاه و مسابقات کمیته حقوق حفظ منظور به: 6-8

 هاي رسانه در (داوران نمایندگان، ناظران، ) فدراسیون مسئولین و باشگاه سایر و مربوطه باشگاه مدیران هواداران، مربیان، بازیکنان، از شرایطی

 .نماید انتقاد ...و نوشتاري شنیداري، دیداري،

 اخالقی منشور چارچوب در باشگاهی مراتب سلسله رعایت با کتبی صورت به را فوق موارد از هرکدام از انتقاد مراتب وانندمیت  بازیکنان :تبصره

 .نمایند پیگیري و نموده اعالم بطذیر مبادي به مربوطه، نامه آئین و رفتاري و

 قبل فصل قرارداد مالیاتی حساب مفاصا فصل هر پایان در . پرداخت قانونی مراجع به را خود تهايدریاف از ناشی احتمالی مالیات هرگونه: 6-9

 .نماید ارائه را

 .نماید عمل انتقاالت و نقل نامه  آئین مقررات ابربر باید و نداشته را دیگري باشگاه با مذاکره حق است معتبر قرارداد زمانیکه تا: 6-10

 براي میاانتظ و قانونی محکومیتی یا و زیانی و ضرر یا خسارت بروز به منتج بازیکن،  غیرقانونی فعل ترك یا فعل هرگونه چنانچه: 6-11

 یا خسارت پرداخت به ملزم باشگاه چنانچه تاس بدیهی .بود خواهد آن کیفري و حقوقی عواقب مسئول شخصا بازیکن گردد باشگاه یا و بازیکن

 و حقوق از راسا یا و مطالبه بازیکن از عینا اختالف حل مراجع توسط راي صدور از پس واندمیت گردد بازیکن فعل ترك یا فعل از ناشی جرائم
  .نماید کسر بازیکنان مطالبات

  باشگاه مدیر امضاء و مهر                                                          بازیکن انگشت اثر و امضاء
 قرارداد عمومی شرایط : 7 ماده

 و خسارت پرداخت بر عالوه است نموده امضاء قرارداد ولی بوده قرارداد انعقاد براي ورزشی قانونی منع داراي بازیکن که گردد احراز هرگاه: 1- 7
 قرارداد و است شده انجام وي براي که است خدماتی ریالی معادل و شده اخذ وجه متما استرداد به موظف انضباطی، کمیته سوي از محرومیت

 .گرددىم اعالم باطل وي

 کل مبلغ از %5 مسابقه غیبت جلسه هر در و ماهیانه حقوق %15 تمرین جلسه هر در غیرموجه غیبت صورت در تواندىم باشگاه :2- 7

 .نماید کسر قرارداد

 قطع بر عالوه و شده تلقی موجه غیر او غیبت کند قطع قهرا باشگاه رابطه که کند پیدا قضایی و حقوقی دارندهباز محدودیت اگر بازیکن: 3- 7

 محسوب قرارداد جزو محرومیت مدت و نموده نظر تجدید وي آتی هايپرداخت مورد در انضباطی، کمیته نظر با تواندىم باشگاه ماهیانه، حقوق

 .شد هدخوا افزوده قرارداد مدت بر و نشده

 مسابقات از انضباطی کمیته تشخیص به نماید، اردخدشه را ملی تیم و باشگاه اجتماعی حیثیت که شد مرتکب تخلفی بازیکن اگر :توضیح

 .داشت نخواهد حضور حق کشور، سراسري مسابقات از يارده هیچ در مسابقات فصل آن در و اخراج

 تواندىم تیم پزشک اجازه با بازیکن صرفا و اقدام وي مداواي به نسبت پزشک گواهی ائهار مستلزم بازیکن توسط بیماري گزارش هرگونه :4- 7

 تا ولی نماید اقدام قرارداد فسخ به نسبت ماه شش تا بیماري تداوم صورت در واندمیت باشگاه ضمنا .نکند شرکت مسابقات و تمرین جلسات در

 و مزایا و حقوق پرداخت به موظف باشگاه مسابقات، در تمرین و اردوها در مصدومیت و قرارداد موضوع تعهد انجام از ناشی درمان طول پایان
 .بود خواهد بازیکن قبال در خود تعهدات انجام

 .نماید متوقف مدت این در را وي حقوق پرداخت تواندىم باشگاه باشد، وي یطانضبا جرائم از ناشی مسابقات، از بازیکن محرومیت هرگاه :5- 7

 غیر اخالق و رفتار و بینایان کم و نابینایان فدراسیون انضباطی نامه آیین مواد نقص و بدرفتاري مورد در بازیکن احتمالی جریمه هرگونه: 6- 7

 .شد خواهد کسر بازیکن مطالبات از ولی پرداخت، باشگاه توسط ورزشی،

 با هیئتها و بینایان کم و نابینایان فدراسیون به ارائه از لقب تیم عوامل سایر و پزشکان مربیان، سرپرستان، مدارك اصالت احزاز مسئولیت:7- 7

  .شد خواهد گیري تصمیم مقررات طبق و شدمی با  تیم سرپرست و باشگاه مدیرعامل
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 تخلفات به رسیدگی: 8ماده 

 و ایران اسالمی جمهوري انبینای کم و نابینایان فدراسیون آتی و جاري مقررات و ضوابط و IBSA مقررات و قوانین آگاهی و علم با طرفین
 صورت در مربوطه بینایان کم و نابینایان هیئت بدوا اختالف حل مراجع .نمودند اعالم و اقرار توافق، ناپذیر، تخلف و انحصاري صالحیت قبول

 الزم و اتباع الزم مذکور عمراج قطعی راي و بود خواهد بینایان کم و نابینایان فدراسیون اختالف حل کمیته نهایی مرجع آنها راي پذیرش عدم

 .نماید اقدام نیز ذیصالح مراجع طریق از قرارداد طبق خود مطالبات وصول با ارتباط در تواندىم قرارداد ضمنا .اشدمی ب راجاال

 برابر را یکنباز حقوق نیز باشگاه متقابال و نموده حفظ را باشگاه با رابطه است موظف بازیکن راي، صدور مرحله تا اختالف مدت در :تذکر

  .نمایند ارائه اختالف حل مراجع جلسات در را رسیدگی قابل نیاز، حسب بر مستندات  و نماید پرداخت لیگ نامه آیین مقررات
 قرارداد ارتباط  :9 ماده

 کم و نابینایان فدراسیون در امضاء و ثبت از پس و رسید ثبت به مربوطه استان بینایان کم و نابینایان هیئت در که وقتی از قرارداد این اعتبار

  .باشدىم بینایان کم و نابینایان فدراسیون در موجود نسخه قرارداد صحت مالك و یافته رسمیت بینایان
 بینایان کم و نابینایان هیئت در حضور :10 ماده

 و گواهی را هیئت آن انتقاالت و نقل فترد و امضاء را قرارداد برگ شخصا استان بینایان کم و نابینایان هیئت در حضور با است الزم بازیکن
  .نماید امضاء

 قراردادها اعتبار عدم:11 ماده

 معتبر مسابقات کمیته و بینایان کم و نابینایان فدراسیون براي گردد منعقد باشگاه و بازیکنان بین قرارداد و توافق هرگونه قرارداد این جز به

  .بود خواهد مقررات از تخلف و جرائم مشمول و نیست استناد قابل اشگاهب و بازیکن بین اختالفات و دعاوي در و نبوده
  باشگاه مدیر امضاء و رمه                                                     بازیکن انگشت اثر و امضاء

 
 قرارداد این فسخ: 12 ماده

 تمامی و باشدىم مسابقات کمیته و باشگاه بازیکن، اختیار در که است گردیده تائید واحد ثبت شماره با و تنظیم نسخه چهار در قرارداد این

  .است واحد حکم در آن ياهنسخه
 :است گردیده مبادله و تنظیم و تهیه نسخه چهار در آن ضمائم و ماده دوازده در قرارداد این

 .................................. :استان بینایان کم و نابینایان هیئت دفتر در                        :مورخ             :بشماره و

  .است رسیده ثبت به کشور بینایان کم و نابینایان فدراسیون دفتر در                         :مورخ             :بشماره و
  

               باشگاه مدیر امضاء و مهر                         بازیکن انگشت اثر و امضاء

  
  استان بینایان کم و نابینایان هیئت امضاء و رمه
  

  ایران اسالمی جمهوري بینایان کم و نابینایان فدراسیون امضاء و مهر
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  تعالی بسمه

  ....................................:....تاریخ                                                                                                                )2فرم شماره 

  : ....................................... شماره                                                                                                                                                 
 ایران اسالمی جمهوري بینایان کم و نابینایان ورزشهاي فدراسیون

  همراهان و مربیان با باشگاه رسمی قرارداد
 قرارداد طرفین مشخصات )1 ماده

 :شماره به ثبت پرونده داراي                           :باشگاه عامل مدیر                           :آقاي بین قراداد این

  و طرف یک از شودىمنامیده باشگاه قرارداد این در که                          :تلفن                                                  :نشانی به
 :صادره                                   :شناسنامه شماره                    :فرزند                                :خانم/آقاي

  :ینشان به                          :ملیت                            :پاسپورت شماره                              :ملی شماره
                            :مربیگري مدرك و                              :تحصیالت با                                                                             

 .گرددىم منعقد ذیل شرح به شود،ىم نامیده مربی قرارداد این در که

 قرارداد موضوع:2 ماده

 -رسمی باشگاهی، :شامل دارد شرکت آن در باشگاه که مسابقات مختلف ياهرده تمام در باشگاه عضو عنوان به مربی خدمات از استفاده

 در که شرحی به کشور از خارج و داخل در شود،ىم دیده تدارك باشگاه طرف از که یهای برنامه سایر و تمرینات و اردوها در شرکت تدارکاتی،

  .است شده قید ادامه
 قرارداد مدت :3 ماده

 .گرددىم منعقد ذیل شرح به باشگاه و مربی فیمابین قرارداد

 فصل لغایت                مسابقاتی فصل(             .می باشد  مسابقاتی فصل                   مدت به                تاریخ از قرارداد شروع

  )   مسابقات
 مربی به نسبت باشگاه تعهدات: 4ماده 

 باشگاه انسانی ساختار از عضوي بعنوان مربی شخصیت به احترام)1- 4

 قرارداد همین 7 ماده در شده منظور توافق براساس ماهیانه حقوق و قرارداد موضوع مطالبات پرداخت)2- 4

 اردوها و مسابقات و تمرینات در شرکت براي آمد و رفت وسیله تامین)3- 4

 مسابقات و  اردو در تمرین براي مرتبط وسایل کلیه و ورزشی و فنی امکانات تامین)4- 4

 توافق به بنا مربی مسکن و غذا تامین)5- 4

 قرارداد از ناشی پزشکی حوادث قبال در تکمیلی هبیم کارت صدور و ورزشی پزشکی فدراسیون ضوابط براساس مربی حوادث بیمه تامین) 6- 4

 .باشدىم باشگاه عهده به قرارداد مدت در درمانی ياههزینه تامین و وظیفه حین در

 را مربی موجه غیر و حضور عدم تواندىم حتی و نداشته مسئولیتی باشگاه برنامه از خارج و غیرورزشی حوادث خصوص در باشگاه :1 تبصره

 .نماید برخورد منصفه هیئت تشخیص به بنا قرارداد مبلغ پرداخت در نموده تلقی غیبت

 مسابقات فصل مقررات و انتقاالت و نقل جدید، مقررات از مربی کردن مطلع)7- 4

 سازمان ابالغی ياهبرنامه با متناسب رفتاري ارتقاء و فرهنگی آموزشی خدمات ارائه)8- 4
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 باشگاه مدیر  امضاء و مهر                                                       انگشت اثر و امضاء

 
 باشگاه به مربی تعهدات :5 ماده

 و داخلی ياهنامه آیین ، لیگ نامه آیین و انتقاالت و نقل نامه آیین المللی، بی مقررات ایران، اسالمی جمهوري مقدس قوانین به) 1- 5
 ملتزم و متعهد صادره دستورالعمل و بینایان کم و نابینایان فدراسیون انضباطی نامه آیین ،باشد رسیده فدراسیون تائید به که باشگاه انضباطی

 .دارد کامل آگاهی آنها مفاد از که است این بر فرض قرارداد این امضاء با و بگذارد احترام و بوده

 تدارکاتی، مسابقات آمادگی تمرینات اردو، ازي،س بدن قبیل از قرارداد طرف باشگاه اعالمی ياهبرنامه تمامی قرارداد مدت طول در) 2- 5

 .نماید شرکت فعاالنه و داشته حضور ...وها مراسم فرهنگی، آموزشی جلسات برگزاري

 آمادگی و تمرینی برنامه باشگاه، ضوابط و اصول رعایت با و مربوطه مقررات سایر از آگاهی با وقت تمام صورت به است موظف مربی)3- 5

 .نماید اجرا و فراهم شرایط ینرتمناسب و بهترین در را باشگاه بازیکنان

 عینا و باشگاه تائید به تمرینات شروع از قبل و تنظیم مربوطه فصل مسابقات برنامه اساس بر را خود تمرینات برنامه است موظف مربی ) 4- 5

 .برساند باشگاه مجاز مقام تائید هب را پیشنهادي اصالحات باید برنامه، تغییر به نیاز صورت در و اجرا را برنامه مفاد

 والگوي نموده باشگاه شکوفایی و رشد و اعتالء صرف را خود فنی ياهقابلیت و توان تمامی مسابقات، فصل طول در که است متعهد مربی) 5- 5

 .بگذارد نمایش به عمومی انظار در خود از مناسبی

 درمان براي شده تجویز داروهاي و تغذیه نوع مورد در تیم پزشک دستورات گ،دوپین ضد کمیته ابالغی هاي دستورالعمل از آگاهی ضمن)6- 5

 در نیز را وبازیکنان گماشته همت جوانمردانه بازیهاي توسعه در پهلوانی اصول بر تکیه با و نماید کنترل و شمرده محترم را بازیکنان بیماري

 .نماید ترغیب و تشویق جوانمردانه و فنی بازي ارائه

 .نماید مراعات مسابقات کمیته ابالغی نامه آیین و مقررات چارچوب در انضباط و نظم مورد در را باشگاه مدیران وراتدست) 7- 5

 یا شده مرتبط مسابقات کمیته و باشگاه مطبوعاتی مصاحبه نامه آیین مقررات قالب در باشگاه مجوز اخذ با فقط گروهی ياهرسانه با) 8- 5

 .کند شرکت تلویزیونی و رادیو ياهبرنامه در یا مصاحبه، باشگاه هماهنگی و مجوز بدون نباید و نماید مصاحبه

 هیچ تحت ندارد حق متقابل، احترام اصول رعایت وها باشگاه سایر و قرارداد طرف باشگاه و مسابقات کمیته حقوق حفظ منظور به) 9- 5

 هاي رسانه در (داوران نمایندگان، ناظران، )فدراسیون مسئولین و باشگاه یرسا و مربوطه باشگاه مدیران هواداران، مربیان، بازیکنان، از شرایطی

 .نماید انتقاد ...و نوشتاري شنیداري، دیداري،

 منشور چارچوب در باشگاهی مراتب سلسه رعایت با کتبی صورت به را فوق موارد از هرکدام از انتقاد مراتب میتوانند محترم مربیان :تبصره

 به نسبت مقرر فرصت در موظفند زیربط مبادي متقابال و پیگیري و نموده اعالم ذیربط مبادي به مربوطه، نامه آیین و رفتاري و اخالقی

 .نمایند اقدام ...و مستدل جوابیه ارائه و پیگیري

 به نسبت و اقدام ایران نبینایا کم و نابینایان رفتاري نامه آیین و اخالقی منشور مفاد از آگاهی و مطالعه به نسبت است موظف مربی) 10- 5

 .برساند انجام به کامل طور به آن قبال در را خود وظایف و متعهد آن مفاد اجراي

 نماید وظیفه انجام مربوطه باشگاه تعهدات برابر و احترام آن هاي نشانه و آرم و باشگاه مالی حامیان یا حامی و تبلیغاتی قراردادهاي به) 11- 5

 .داشت نخواهد را خود شهرت از مالی برداري بهره براي تبلیغاتی قراردادهاي عقادان حق باشگاه مجوز بدون و

 فصل قرارداد مالیاتی حساب مفاصا فصل هر پایان در و پرداخت قانئنی مراجع به را خود هاي دریافت از ناشی احتمالی مالیات هرگونه) 12- 5

 .نماید ارائه را قبل

 .نماید عمل انتقاالت و نقل نامه آیین مقررات برابر باید و نداشته را دیگري باشگاه با مذاکره حق است معتبر قرارداد زمانیکه تا) 13- 5
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 دارد او مربیگري وظایف انجام با منافات که را شغلی هیچگونه غیرمستقیم یا مستقیم طور به قرارداد طول در که گردد می متعهد مربی) 14- 5

 .شود جریمه مشمول مربی و حسوبم تخلف مورد این در اقدام و ندهد انجام

 .نماید ارائه باشگاه مجاز مقام به هفتگی و کتبی صورت به را مسابقات تمرینات گزارش است موظف مربی) 15- 5

 و مربی براي انتظامی و قانونی محکومیتی یا و زیانی و ضرر یا خسارت بروز به منتج مربی، قانونی غیر فعل ترك یا فعل هرگونه چنانچه) 16- 5
 جرائم یا خسارت پرداخت به ملزم باشگاه چنانچه است بدیهی .بود خواهد آن وکیفري حقوقی عواقب مسئول شخصا مربی گردد باشگاه یا

 و حقوق از راسا یا و نموده مطالبه مربی از عینا اختالف حل مراجع توسط راي صدور از پس تواند می گردد مربی فعل ترك یا فعل از ناشی
  .نماید کسر مربی مطالبات

 قرارداد عمومی شرایط 6 : ماده

 و خسارات پرداخت بر عالوه است نموده امضاء قرارداد ولی بوده قرارداد انعقاد براي ورزشی قانونی منع داراي مربی که گردد احراز هرگاه)6-1
 قرارداد و است شده انجام وي براي که ستا خدماتی ریالی معادل و شده اخذ وجه تمام استرداد به موظف انضباطی، کمیته سوي از محرومیت

 .گردد می اعالم باطل وي

 کل مبلغ از %5 مسابقه غیبت جلسه هر در و ماهیانه حقوق %15 تمرین جلسه هر در موجه غیر غیبت صورت در تواند می باشگاه) 6-2

 .نماید کسر قرارداد

 بر عالوه و شده تلقی موجه غیر او غیبت کند قطع قهرا باشگاه با را بطهرا که کند پیدا قضایی و حقوقی بازدارنده محدودیت اگر مربی) 6-3

 قرارداد جزو محرومیت مدت و نموده نظر تجدید وي آتی هاي پرداخت مورد در انضباطی، کمیته نظر با تواند می باشگاه ماهیانه، حقوق قطع

 .شد خواهد افزوده قرارداد مدت بر و نشده محسوب

 و متوقف، حقوق پرداخت محرومیت مدت در تواند می باشگاه باشد، آنان انضباطی جرائم از ناشی مسابقات، از ربیانم محرومیت هرگاه) 6-4
 بینایان کم و نابینایان رفتاري و اخالقی منشور بینایان، کم و نابینایان فدراسیون انضباطی نامه آیین نقض مورد در را مربی احتمالی جریمه

 .نماید کسر مربی مطالبات از ولی پرداخت باشگاه توسط

 درخواست و قرارداد تحت باشگاه رضایت و کتبی مجوز با طرفین تراضی و توافق با گیرنده کار به باشگاه با قرارداد طول در مربی انتقال) 6-5

 .داردن را باشگاه دو در مربیگري حق فصل یک طول در مربی هیچ و بوده ممکن مسابقات کمیته نظر با و خواهان باشگاه

 (اول باشگاه مسابقات رده از تر پایین یا باالتر) دیگر مسابقات دوره در باشگاهی در تواند می مربی باشگاه کتبی موافقت صورت در :تبصره

 .نماید مربیگري دارند فعالیت
 

  باشگاه دیرم امضاء و مهر                                                                انگشت اثر و امضاء
 قرارداد مبلغ 7:ماده

 .بود خواهد ذیل موترد موارد شامل مسابقاتی فصل براي قرارداد مبلغ

 قابل ذیل شرح به ریال                                         مبلغ به             مسابقاتی فصل             مدت براي مربی قرارداد مبلغ)1- 7

 .بود خواهد پرداخت

 قرارداد ثبت و عقد موقع در مبلغ کل از %30 :الف

 مسابقات اول فصل نیم اتمام از بعد مبلغ کل از %20 : ب

 قرارداد کار پایان انجام حسن بر مبنی فصل اتمام از بعد مبلغ کل از %20 :ج



١٨ 
 

 مربی عملکرد نوع بررسی با و باشگاه توسط  قرارداد مدت طول در ماهیانه و هفتگی بطور و پایه حقوق قالب در قرارداد مبلغ کل زا 30%) 2- 7

  .شد خواهد پرداخت
  
 

 تخلفات به رسیدگی  8: ماده

 و نابینایان فدراسیون انضباطی کمیته نهایی مرجع رأي، پذیرش عدم صورت در و بوده مسابقات کمیته قرارداد این اختالف به رسیدگی مرجع
 .بود خواهد ایران اسالمی جمهوري بینایان کم

 مقررات برابر را مربی حقوق نیز باشگاه متقابال و نموده حفظ را باشگاه با رابطه است موظف مربی رأي صدور مرحله تا اختالف مدت در :تذکر

  .نماید پرداخت
 قرارداد اعتبار  :9 ماده

 کم و نابینایان هیئت در وقتی زا گرفتگی، الك و خوردگی خط هرگونه بدون باشگاه و مربی تأیید و تراضی و توافق از پس قرارداد این اعتبار

 رسما آن ثبت تاریخ و یافته رسمیت بینایان کم و نابینایان فدراسیون در تأیید و ثبت از پس و شروع رسید ثبت به مربوطه استان بینایان

 فدراسیون و مسابقات کمیته ايبر گردد، منعقد باشگاه و مربی بین قرارداد و توافق هرگونه قرارداد این بجز و گردد می اعالم دبیرخانه توسط

 خواهد نیز مقررات از تخلف و جرائم مشمول و نیست استناد قابل باشگاه و مربی بین اختالف دعاوي در و نبوده معتبر بینایان کم و نابینایان

  .بود
 بینایان کم و نابینایان هیئت در حضور 10:ماده

 مربیان و بازیکنان کمیته انتقاالت و نقل دفتر و امضاء را قرارداد برگ شخصا استان یانبینا کم و نابینایان هیئت در حضور با است الزم مربی

  .نماید امضاء و گواهی را هیئت آن
  قرارداد این فسخ 11: ماده

 و استان، نایانبی کم و نابینایان هیئت باشگاه، مربی، اختار در که است گردیده تأیید واحد ثبت شماره با و تنظیم نسخه چهار در قرارداد این
 .است واحد حکم در آن هاي نسخه تمامی و باشد می مسابقات کمیته

 :است گردیده مبادله و تنظیم و تهیه نسخه چهار در آن ضمائم و ماده یازده در قرارداد این

 ................................ استان ینایانب کم و نابینایان هیئت دفتر در                              :مورخ                          :وبشماره

 .است رسیده ثبت به کشور بینایان کم و نابینایان فدراسیون دفتر در                                :مورخ                         :بشماره و

 استان بینایان کم و نابینایان هیئت امضاء و مهر                 باشگاه مدیر امضاء و مهر               بازیکن انگشت اثر و امضاء

 
 ایران اسالمی جمهوري بینایان کم و نابینایان فدراسیون امضاء و مهر
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 ...................... : تنظیم تاریخ                                                   تیم اعضاي معرفینامه )3(شماره فرم

 رنگ با ......................استان................................ باشگاه گلبال تیم عضايا مشخصات کامل لیست
 باشگاهی لیگ دوره ................................ در شرکت جهت ............................. پیراهن)رنگهاي(

 .................... سال در  آقایان / بانوان بخش ..................... دسته
  ............................................باشگاه مدیر

ف
ردی

 

نام نام خانوادگی بازیکن 
 اصلی

 پدر نام
 تاریخ

  / /   / تولد
 بازیکن
 ویژه

/   بومی
  غیر بومی

 باشگاه
 قبل سال

 کالس
 پزشکی

/ امید
 جوانان

درجه 
 مربیگري

1  
 

        

2  
 

        

3  
 

        

4  
 

        

5  
 

        

6  
 

        

7           
 

8           
 

9  
 

        
ربی

سرم
 

 
  
 

        

ربی
م

 

  
 

        

ست
رپر

س
 

 
  
 

        

  :هباشگا مدیر امضا مهرو
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  ...............................................:تنظیم تاریخ)                                                                       4شماره فرم

  *باشگاهی مسابقات ادامه براي نامه تعهد* 

 گلبال تیم نمایم می تعهد .........................................باشگاه مدیر .................................. اینجانب

 دسته مسابقات در لیگ نامه آئین ضوابط به عمل و شرایط تمام رعایت با باشگاه این

 تکمیل و ورودیه برپرداخت عالوه و نموده شرکت1394 سال در بانوان / آقایان .....................................

 را مربوطه مقررات و داشته حضور) برگشت و دوررفت ( بازیها پایان تا انجمن گلبال، نیاز مورد مدارك و فرمها

 .نماید رعایت

 ریالی میلیون پنجاه جریمه پرداخت بر عالوه رقابتها ادامه از انصراف یا حضور عدم ضوابط، ایترع عدم صورت در

 تاریخ و مشخصات با باشگاه سفته/ چک طی که

 در خسارت عنوان به .....................................................................................................

 مصوبات طبق دانم می محق را بینایان کم و نابینایان ورزشهاي فدراسیونو  دهم، می قرار گلبال نجمنا اختیار

 .بپذیرم را محرومیت جمله از تصمیم، گونه هر انضباطی

 

  

 تاریخ  و امضاء                                                                  باشگاه مدیر خانوادگی نام و نام
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  )5 شماره فرم

 : ........................................ تنظیم تاریخ                                                  گلبال باشگاه مشخصات

آدرس ..... :............................................................................................تیم ورزشی/نام باشگاه
  .................................................................. .:............................................................................................................................پستی

  ................................................: ......................................کد پستی

 :.................................................. نمابر    ............................................................................... :باشگاه تلفن.

                           .............................................................: تلفن همراه...................................................: عامل مدیر نام
  :....................................................................تلفن دفتر

  ................ .: ............................................شماره تلفن باشگاه

  :.........................................................................  ایمیل باشگاه

      :نمونه مهر و نام باشگاه

  

  

       .....................................................................................: اهباشگ بدنی تربیت مسئول نام
  : ............................................................... .تلفن دفتر: .........................................................    تلفن همراه

  .................................................................  .:.............................................................................پوشش تحت ورزشی هاي رشته

 :تأسیس سال

  .................................................................................................................................................:گلبال رشته در داري تیم سابقه

  ...................................................................................................................................... :گلبال لیگ در حضور سالهاي عدادت

 ...............................: ..................................................................... کسب شده رده و دسته


