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 تعالی بسمه

 :........................................تاریخ                                                                                                                (1فرم شماره 

 : ....................................... شماره                                                                                                                                                 

 ایران اسالمی جمهوری بینایان کم و نابینایان ورزشهای فدراسیون

 بازیکنان با باشگاه رسمی قرارداد

 قرارداد طرفین مشخصات : 1ماده

 :شماره به ثبت پرونده دارای               :                 هباشگا عامل مدیر                             :آقای بین قراداد این

 و رفط یک از شودمىنامیده باشگاه قرارداد این در که:                                تلفن                                               :         ینشان به

 :صادره                                   :شناسنامه شماره                    :  فرزند                                :  مخان/آقای

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

                                                                                                       :نشانی به                    :وظیفه نظام وضعیت دارای

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

 قرارداد موضوع :2 ماده

 یهارده تمام در باشگاه عضو عنوان به بازیکن خدمات از استفاده                                            باشگاه گلبال یمت در بازیکن عضویت

 از که ییهابرنامه 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 .شودمى دیده تدارک باشگاه طرف

 قرارداد مدت :3 ماده

 .می گردد منعقد ذیل شرح به باشگاه و بازیکن فیمابین 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 تواندمى آزاد مسابقات یا و قرارداد پایان در بازیکن توافق، عدم ورتص 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 ماده

 .بود خواهد ذیل موارد شامل مسابقاتی فصل برای قرارداد مبلغ

                       دوم سال مسابقاتی فصل و ریال                              اول سال مسابقاتی فصل        مدت برای بازیکن قرارداد مبلغ( 4-1

 .بود خواهد پرداخت قابل و محاسبه مسابقاتی فصل در ذبل شرح به ریال    

 قرارداد ثبت و عقد موقع در مبلغ کل از%  33( 4-2

 اول فصل نیم اتمام از بعد مبلغ کل از% 33(   4-3

 انجام و بازیکن عملکرد کار انجام حسن تشخیص در میزان  قرارداد کار پایان انجام حسن بر مبنی فصل اتمام از بعد مبلغ کل از%  23( 4-4

 .می باشد  مسابقات فصل طول در تعهدات تمام

 بازیکن به باشگاه توسط )مسابقات فصل( قرارداد مدت طول در ماهیانه و هفتگی بطور و یهپا حقوق قالب در قرارداد مبلغ کل از23%(  4-5

 .شد خواهد پرداخت

                                         استان بینایان کم و نابینایان هیئت امضاء و مهر                               بازیکن انگشت اثر و امضا

 اشگاهب مدیر امضاء و مهر
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 بازیکن به نسبت باشگاه تعهدات :5 ماده

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

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

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

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

 مسابقات و تمرین انجام جهت بازیکنان برای الزم ورزشی و فنی وسایل کلیه تامین: 5-5

 و پزشکی های هزینه فوت، قبال در تکمیلی بیمه کارت صدور و ورزشی پزشکی فدراسیون ضوابط اساس بر بازیکن حوادث بیمه تامین: 5-6

 قرارداد موضوع از ناشی دائم یا موقت افتادگی کار از یا عضو نقص پزشکی، های مراقبت

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

 مسابقات کمیته ابالغی یهابرنامه با متناسب رفتاری ارتقاء و فرهنگی آموزشی خدمات ارائه :5-8

 از ناشی را بازیکن حضور عدم تواندمی حتی و نداشته مسئولیتی 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 اب غیرمرتبط و غیرورزشی صدمات

 .نماید برخورد منصفه هیئت

 با مرتبط بدنسازی و آموزش جلسات و اردوها مسابقات، به مربوط مسافرتهای و تمرینات مسابقات، از ناشی پزشکی مراقبتهای تامین:5-9

 .گردد حادث ادقرارد موضوع

 .ننماید پرداخت را محرومیت ییامزا ی میتواندباشگاه گردد محروم مسابقاتی یا مسابقه از بازیکن هرگاه: 5-13

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

 .نماید فدراسیون و هیئت تحویل مدارک با همراه را آن فیش و واریز تاناس 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 جمهوری نظام مقدس قوانین به : 6-1

 ملتزم و متعهد صادره دستورالعمل و بینایان کم و نابینایان فدراسیون انضباظی نامه آئین باشد، رسیده فدراسیون دتائی به که باشگاه انضباظی

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

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

 .نماید شرکت فعاالنه و داشته حضور ...و هاسممرا فرهنگی، آموزشی جلسات برگزاری

 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

 الگوی و نموده باشگاه شکوفایی و رشد و اعتالء صرف را خود فنی هایقابلیت 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 بیماری درمان برای شده تجویز داروهای و تغذیه نوع مورد در متی پزشک دستورات :6-5

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

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

 .نماید رعایت دقیقا فنی موارد و انضباط و نظم

 .کند شرکت تلویزیون و رادیو های 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

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

 .نماید انتقاد ...و نوشتاری شنیداری، دیداری،

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

 .نمایند پیگیری و نموده اعالم ذیربط مبادی به مربوطه، نامه آئین و رفتاری و

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

 .نماید ارائه را

 .نماید عمل انتقاالت و نقل نامه  آئین مقررات برابر باید و نداشته را دیگری باشگاه با مذاکره حق است معتبر قرارداد زمانیکه تا: 6-13

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

 یا خسارت پرداخت به ملزم باشگاه چنانچه است بدیهی .بود خواهد آن کیفری 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 رای صدور از پس واندمیت رددگ بازیکن فعل ترک 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 برای ورزشی قانونی منع دارای بازیکن که گردد احراز هرگاه: 7-1

 قرارداد و است شده انجام وی برای که است خدماتی ریالی معادل و شده اخذ وجه تمام استرداد به موظف انضباطی، کمیته سوی از محرومیت

 .گرددمى اعالم باطل وی

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

 .نماید کسر قرارداد

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

 محسوب قرارداد جزو محرومیت مدت و نموده نظر تجدید وی آتی هایپرداخت مورد در انضباطی، کمیته نظر با تواندمى باشگاه ماهیانه، حقوق

 .شد خواهد 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، سراسری مسابقات از یارده هیچ در مسابقات فصل آن در و اخراج

 دتوانمى تیم پزشک اجازه با بازیکن صرفا و اقدام وی مداوای به نسبت پزشک گواهی ارائه مستلزم بازیکن توسط بیماری گزارش هرگونه :7-4

 تا ولی نماید اقدام قرارداد فسخ به نسبت ماه شش تا بیماری 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 جامان

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

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

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

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

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

 و ایران اسالمی جمهوری بینایان کم و نابینایان فدراسیون آتی و جاری 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 الماع و اقرار توافق، ناپذیر، تخلف و انحصاری صالحیت قبول

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

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

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

 .نمایند ارائه اختالف حل مراجع جلسات در را سیدگیر 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

 .باشدمى بینایان کم و نابینایان فدراسیون در موجود نسخه قرارداد صحت مالک و یافته رسمیت بینایان

 بینایان کم و نابینایان هیئت در حضور :01 ماده

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

 .نماید امضاء

 هاقرارداد اعتبار عدم:00 ماده

 معتبر مسابقات کمیته و بینایان کم و نابینایان فدراسیون برای 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 باشگاه و بازیکن بین اختالفات و دعاوی در و نبوده

 باشگاه مدیر امضاء و رمه                                                     بازیکن انگشت اثر و امضاء

 

 قرارداد این فسخ: 01 ماده

 تمامی و باشدمى 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 یهانسخه

 :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 مهر

 

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

 :........................................تاریخ                                                                                                                (2فرم شماره 

 : ....................................... شماره                                                                                                                                                 

 ایران اسالمی جمهوری بینایان کم و نابینایان ورزشهای فدراسیون

 همراهان و مربیان با باشگاه رسمی قرارداد

 قرارداد طرفین مشخصات (1 هماد

 :شماره به ثبت پرونده دارای                           :باشگاه عامل مدیر                           :آقای بین قراداد این

 و طرف یک از شودمىنامیده گاهباش قرارداد این در که                          :تلفن                                                  :نشانی به

 :صادره                                   :شناسنامه شماره                    :فرزند                                :خانم/آقای

 :ینشان به                          :ملیت                            :پاسپورت شماره                              :ملی شماره

                            :مربیگری مدرک و                              :تحصیالت با                                                                             

 .گرددمى منعقد ذیل شرح به شود،مى نامیده مربی قرارداد این در که

 قرارداد موضوع:1 ماده

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

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

 .است شده قید مهادا

 قرارداد مدت :3 ماده

 .گرددمى 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 عضوی بعنوان مربی شخصیت به احترام(4-1

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

 اردوها و مسابقات و تمرینات در شرکت برای آمد و رفت وسیله تامین(4-3

 مسابقات و  اردو در تمرین برای مرتبط وسایل کلیه و ورزشی و فنی ناتامکا تامین(4-4

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

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

 .باشدمى باشگاه عهده به قرارداد مدت در رمانید یهاهزینه تامین و وظیفه حین در

 را مربی موجه غیر و حضور عدم تواندمى 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(4-7

 سازمان ابالغی یهابرنامه با متناسب رفتاری ارتقاء و فرهنگی آموزشی خدمات ارائه(4-8
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 باشگاه مدیر  امضاء و مهر                                                       انگشت اثر و امضاء

 

 باشگاه به مربی تعهدات :5 ماده

 و داخلی یهانامه آیین ، لیگ نامه آیین و انتقاالت و نقل نامه آیین المللی، بی مقررات ایران، اسالمی جمهوری مقدس قوانین به( 5-1

 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، سازی، بدن قبیل از قرارداد طرف باشگاه اعالمی یهابرنامه تمامی قرارداد مدت طول در( 5-2

 .نماید شرکت فعاالنه و داشته حضور ...وها سممرا فرهنگی، آموزشی جلسات برگزاری

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

 .نماید اجرا و فراهم شرایط ینترمناسب 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 هبرنام است موظف مربی ( 5-4

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

 والگوی نموده باشگاه شکوفایی و رشد و اعتالء صرف را خود فنی یهاقابلیت و توان تمامی مسابقات، فصل طول در که است متعهد مربی( 5-5

 .بگذارد نمایش به عمومی انظار در خود از مناسبی

 درمان برای شده تجویز داروهای و تغذیه نوع مورد در تیم پزشک دستورات دوپینگ، ضد کمیته ابالغی های دستورالعمل از آگاهی ضمن(5-6

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

 .نماید ترغیب و تشویق جوانمردانه و فنی بازی ارائه

 .نماید مراعات مسابقات کمیته غیابال نامه آیین و مقررات چارچوب در انضباط و نظم مورد در را باشگاه مدیران دستورات( 5-7

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

 .کند شرکت تلویزیونی و رادیو یهابرنامه 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( 5-9

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

 .نماید انتقاد ...و نوشتاری شنیداری، ،دیداری

 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 مبادی متقابال و پیگیری و نموده اعالم ذیربط مبادی به مربوطه، نامه آیین و رفتاری و اخالقی

 .نمایند اقدام ...و مستدل جوابیه ارائه و پیگیری

 به نسبت و اقدام ایران بینایان کم و نابینایان رفتاری نامه آیین و اخالقی منشور مفاد از آگاهی و مطالعه به نسبت است موظف مربی( 5-13

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

 نماید وظیفه انجام مربوطه باشگاه تعهدات برابر و احترام آن های نشانه و آرم و باشگاه مالی حامیان یا حامی و تبلیغاتی قراردادهای به( 5-11

 .داشت نخواهد را خود شهرت از مالی برداری بهره برای تبلیغاتی قراردادهای انعقاد حق باشگاه مجوز بدون و

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

 .نماید ارائه را قبل

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

 .شود جریمه مشمول مربی و محسوب 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( 5-15

 و مربی برای انتظامی و قانونی محکومیتی یا و زیانی و ضرر یا خسارت بروز به منتج مربی، قانونی غیر فعل ترک یا فعل هرگونه چنانچه( 5-16

 جرائم یا خسارت پرداخت به ملزم باشگاه نانچهچ است بدیهی .بود خواهد آن وکیفری حقوقی عواقب مسئول شخصا مربی گردد باشگاه یا

 و حقوق از راسا یا و نموده مطالبه مربی از عینا اختالف حل مراجع توسط رای صدور از پس تواند می گردد مربی فعل ترک 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 برای ورزشی قانونی منع دارای مربی که گردد احراز هرگاه(6-1

 قرارداد و است شده انجام وی برای که است خدماتی ریالی معادل و شده اخذ وجه تمام استرداد به موظف انضباطی، کمیته سوی از محرومیت

 .گردد می اعالم باطل وی

 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 رابطه که کند پیدا قضایی و حقوقی بازدارنده محدودیت اگر مربی( 6-3

 قرارداد جزو محرومیت مدت و نموده نظر تجدید وی آتی های 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 رومیتمح مدت در تواند می باشگاه باشد، آنان انضباطی جرائم از ناشی مسابقات، از مربیان محرومیت هرگاه( 6-4

 بینایان کم و نابینایان رفتاری 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

 .ندارد را باشگاه دو در مربیگری 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 بقاتمسا دوره در باشگاهی در تواند می مربی باشگاه کتبی موافقت صورت در :تبصره

 .نماید مربیگری دارند فعالیت

 

 باشگاه مدیر امضاء و مهر                                                                انگشت اثر و امضاء

 قرارداد مبلغ 7:ماده

 .بود خواهد ذیل تردمو موارد شامل مسابقاتی فصل برای قرارداد مبلغ

 قابل ذیل شرح به ریال                                         مبلغ به             مسابقاتی فصل             مدت برای مربی قرارداد مبلغ(7-1

 .بود خواهد پرداخت

 قرارداد ثبت و عقد موقع در مبلغ کل از %33 :الف

 مسابقات اول فصل نیم اتمام از بعد مبلغ کل از %23 : ب

 قرارداد کار پایان انجام حسن بر مبنی فصل اتمام از بعد مبلغ کل از %23 :ج
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 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 33%( 7-2

 .شد خواهد پرداخت

 

 

 فاتتخل به رسیدگی  8: ماده

 و نابینایان فدراسیون انضباطی کمیته نهایی مرجع رأی، پذیرش عدم صورت در و بوده مسابقات کمیته قرارداد این اختالف به رسیدگی مرجع

 .بود خواهد ایران اسالمی جمهوری بینایان کم

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

 .نماید پرداخت

 قرارداد اعتبار  :9 ماده

 کم و نابینایان هیئت در وقتی از گرفتگی، الک 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 برای 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 تالفاخ دعاوی در و نبوده معتبر بینایان کم و نابینایان

 .بود

 بینایان کم و نابینایان هیئت در حضور 01:ماده

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

 .نماید امضاء و گواهی را هیئت آن

 قرارداد این فسخ 00: ماده

 و استان، بینایان 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 های نسخه تمامی و باشد می مسابقات کمیته

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

 ................................ استان بینایان 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 جمهوری بینایان کم و ایاننابین فدراسیون امضاء و مهر
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 ...................... : تنظیم تاریخ                                                   تیم اعضای معرفینامه (3)شماره فرم

 رنگ با ......................استان................................ باشگاه گلبال تیم اعضای مشخصات کامل لیست

 باشگاهی لیگ دوره ................................ در شرکت جهت ............................. پیراهن(رنگهای)

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

 ............................................باشگاه مدیر

ف
دی

ر
 

نام نام خانوادگی بازیکن 

 اصلی
 پدر نام

 تاریخ

  / /   / تولد

 بازیکن

 ویژه

/   بومی

 غیر بومی

 باشگاه

 قبل سال

 کالس

 پزشکی

/ امید

 جوانان

درجه 

 مربیگری

1  

 
        

2  

 
        

3  

 
        

4  

 
        

5  

 
        

6  

 
        

7          

 

8          

 

9  

 
        

ی
مرب

سر
 

 

 
 

        

ی
مرب

 

 

 

        

ت
رس

رپ
س

 

 

 
 

        

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

 *هیباشگا مسابقات ادامه برای 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 مدارک و فرمها

 .نماید رعایت

 ریالی یلیونم پنجاه جریمه پرداخت بر عالوه رقابتها ادامه از انصراف یا حضور عدم ضوابط، رعایت 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 ورزشهای فدراسیونو  دهم، می قرار گلبال انجمن 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 های رشته

 :یستأس سال

 .................................................................................................................................................:گلبال رشته در داری تیم سابقه

 ...................................................................................................................................... :گلبال لیگ در حضور سالهای تعداد

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


