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 :تعریف1ماده 

نفره فدراسیون ورزشهای  5فوتبال نفره باشگاههای کشور در ایران به صورت آماتور بوده و تحت نظر انجمن  5مسابقات لیگ فوتبال 

 نابینایان و کم بینایان فعالیت می نماید.

 :2ماده  

نفره با حفظ موازین اخالقی و ارزش های اسالمی، مقابله با تهاجم فرهنگی، ایجاد  5تالش در جهت گسترش و تعمیم ورزش فوتبال 

 و نخبه، گسترش روابط دوستی و انسانی، هماهنگی در اجرای انگیزه برای ورزشکاران ، ایجاد رقابت و شناخت استعدادهای بالقوه

مسابقات، ایجاد کسب و درآمد، معرفی به شرکت ها، کارخانجات و سازمانهای مختلف جهت اشتغال و حضور موفق در میادین آسیایی، 

 بین المللی، قاره ای، جهانی و پارالمپیک برای شرکت کنندگان.

 : مقدمه و معرفی3ماده

 نفره به تعداد تیم های داوطلب انجام می شود.5قات لیگ فوتبال مساب 1-3

 نابینایان مطلق برگزار خواهد شد. (B1)نفره در کالس  5فوتبال  لیگ مسابقات  2-3

پس از ارسال آیین نامه و دستور العمل اجرایی لیگ استانها موظفند اعالم آمادگی خود را جهت حضور در لیگ توسط هیئت  3-3

 تاریخ مقرر به فدراسیون اعالم نمایند.استان تا 

پس از پایان مهلت مقرر ثبت نام از داوطلبین به شرکت به منظور قرعه کشی ، تعیین تاریخ برگزاری لیگ و میزبانان از نمایندگان  4-3

 تام االختیار جهت حضور در جلسه هماهنگی دعوت بعمل می آید.

 مکتوب فردی را بعنوان نماینده تام الختیار خود را معرفی نمایند.استان ها موظفند در زمان اعالم آمادگی  5-3

 مسابقات به صورت دوره ای در دو مرحله رفت و برگشت و متمرکز برگزار می شود. 6-3

 نفره 5: قوانین فوتبال 4ماده 

 برگزار خواهد شد.نفره فدراسیون بین المللی نابینایان  5مسابقات براساس آخرین قوانین و مقررات فوتبال  1-4

 دقیقه ای می باشد. 25نابینایان مطلق در هر بازی دو وقت  (B1)نفره کالس  5مدت بازی برای فوتبال  2-4

 برای پیروزی در هر مسابقه سه امتیاز و برای هر مساوی یک امتیاز منظور می گردد. 3-4

زده، برد،  متیاز، تفاضل گل، گلمرحله رفت و برگشت بعد از ابقات مسا در صورت تساوی دو یا هر تعداد تیم در جمع امتیازات 4-4

 نتیجه رو در رو نتیجه را مشخص می کند.

 در موارد پیش بینی شده کمیته برگزاری تصمیم گیری خواهد کرد. 5-4

 نفره5: تعهدات انجمن فوتبال 5ماده 

 ق با استانداردهای بین المللی.نفره مطاب 5ال ن نامه و دستور العمل اجرایی فوتبم و تدوین آییتنظی 1-5
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 ارسال آیین نامه و دستور العمل اجرایی لیگ به استان ها. 2-5

 اعالم زمان ثبت نام، جلسات هماهنگی، زمان برگزاری لیگ و پذیرش تیم ها. 3-5

 ثبت قرارداد بازیکنان و مربیان همراه با نظارت کامل بر حسن اجرای قراردادها. 4-5

 ن.انتخاب میزبانا 5-5

 اعزام نماینده جهت کنترل و نظارت بر محل برگزاری مسابقات قبل از شروع. 6-5

 اعزام کالسبند پزشکی به محل مسابقات و تعیین کالس پزشکی ورزشکاران قبل از شروع مسابقه. 7-5

 تحویل و بررسی مدارک تیم ها و صدور کارت شرکت در مسابقات قبل از شروع . 8-5

 ای مسابقات.نظارت بر حسن اجر 9-5

 هر یک از افراد شرکت کننده در لیگ و رسیدگی به آن. تشکایا دریافت 10-5

 رسیدگی به تخلفات بازیکنان، مربیان، سرپرستان، مدیران و ... و اعمال قانون. 11-5

 پرداخت حق الزحمه کادر اجرایی ، داوران و سایر عوامل اجرایی مسابقات. 12-5

 هیئت ها: تعهدات باشگاهها و 6ماده 

 اعالم آمادگی به موقع به فدراسیون جهت شرکت در لیگ. 1-6

 معرفی یک نفر نماینده تام االختیار جهت حضور در جلسات هماهنگی لیگ. 2-6

 فرم تعهد نامه مربوط به ادامه مسابقات توسط مسئول تیم همراه با تایید هیئت استان. تکمیل  3-6

 اهنگی لیگ از ابتدا تا انتها.حضور نماینده باشگاه در جلسات هم 4-6

 ارسال به موقع مدرک خواسته شده به فدراسیون. 5-6

 تجهیز و آماده سازی تیم و اعزام آن به مسابقات مطابق با آیین نامه و دستور العمل لیگ. 6-6

 در قرار دادها.، ایاب و ذهاب، تغذیه و موارد قید شده یپرداخت تمامی هزینه های اعضای تیم منجمله تعهدات مال 7-6

 تهیه و تدارک تمام لوازم ورزشی و ایمنی بازیکنان و حفظ سالمت بازیکنان در تمام مسابقات. 8-6

در صورت تخلف باشگاه از قوانین مندرج در آیین نامه و دستور العمل اجرایی لیگ عالوه بر پرداخت تمامی تعهدات خود مبلغ  9-6

 مقررات به کمیته انضباطی انجمن معرفی خواهد شد. ودیعه به نفع فدراسیون ضبط و برابر بر

چنانچه باشگاهی مایل است پزشک یا فیزیوتراپ همراه داشته باشد می بایست نسبت به ارائه کپی مدارک مورد نیاز)کپی  10-6

 فیزیوتراپ( اقدام تا کارت شرکت جهت همراهی تیم صادر گردد. –مدرک تحصیلی برای پزشک 

 : مدارک7ماده 
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 به صورت جداگانه. (B1)درخواست اعالم آمادگی کتبی با تایید استان برای هر تیم و هر یک از کالس ها  1-7

 معرفی نماینده تام االختیار باشگاه به صورت مکتوب با نماینده هیئت استان برای هر تیم. 2-7

بانک ملک  53/1559622به شماره حساب  )با هر تیم ریال 000/000/15واریز و ارسال اصل فیش یا برابر با اصل ورودی به مبلغ  3-7

 (شعبه ملک الشعراء

 ریال برای هر تیم در وجه فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم  بینایان. 000/000/50ارسال یک فقره چک تضمین شده به مبلغ  4-7

 ارسال یک نسخه از قرار داد منعقده فی مابین باشگاه با هر یک از اعضای تیم. 5-7

 تکمیل و ارسال فرم شماره مربوط به اسامی اعضای تیم. 6-7

برای هر یک از  1394تصویر شناسنامه یا کارت ملی، تصویر کارت بیمه ورزشی سال تمام رخ جدید،  3*4قطعه عکس  3تحویل  7-7

 اعضای تیم.

 : قرارداد و نقل و انتقاالت8ماده

 مربیان جهت عقد قرارداد نیاز به گرفتن رضایت نامه از هیئت استان خود را ندارند.با توجه به برگزاری مسابقات  بازیکنان ،  1-8

به منظور جلوگیری از تعدد قرار داد فی مابین بازیکنان، مربیان با تیم های مختلف ، الزم است باشگاهها بالفاصله بعد از عقد قرار  2-8

فره ارسال نمایند. بدیهی است قرار دادهایی که زودتر دریافت گردد مورد ن 5داد ، مدارک مربوط به قراردادها را به انجمن فوتبال 

ونی زشکاری با باشگاه دیگر منعقد گردیده فاقد ارزش قانتایید انجمن قرار گرفته و پس از آن قراردادهایی که از سوی مربی یا ور

 می باشد.

 نفره استعالم نمایند. 5به صورت مکتوب از انجمن فوتبال  باشگاهها برای اطمینان از آزاد بودن بازیکن یا مربی می تواند 3-8

 بدون عقد قرارداد و ثبت آن هیچ بازیکن یا مربی حق شرکت در لیگ را ندارد. 4-8

 بازیکنان در طول یکسال فقط می توانند برای یک باشگاه بازی نمایند و حق بازی در باشگاه دیگر در مسابقات لیگ را ندارند. 5-8

 می باشد. 1394ار داد پایان فصل مدت قر 6-8

 )پایان فصل( تمامی بازیکنان آزاد شناخته می شوند.1394بعد از پایان مسابقات لیگ در سال  7-8

 هر باشگاه در صورت داشتن ظرفیت خالی می تواند پس از پایان مرحله رفت از بازیکنان آزاد در مرحله برگشت استفاده نماید. 8-8

قرار داد نداشته باشد و یا اینکه در صورت داشتن  1394ازیکنی اطالق می گردد که با هیچ باشگاهی در سال بازیکن آزاد به ب 9-8

 قرار داد در مرحله رفت اصال ً بازی نکرده باشد. البته در صورت گرفتن رضایت نامه از باشگاه طرف قرارداد.

 امی مسابقات کارت شرکت در مسابقه را همراه داشته باشند.بازیکنان، مربیان، سرپرستان، همراهان و ... بایستی در تم 10-8

موارد پیش بینی نشده و یا تغییرات مورد نیاز در خصوص قراردادها و نقل و انتقاالت در جلسه هماهنگی تصمیم گیری خواهد  11-8

 شد.
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 : فرم ها9ماده 

 نفره می باشد.5فوتبال فرم شماره یک مربوط به اعالم آمادگی حضور در اولین دوره لیگ  1-9

 فرم شماره دومربوط به معرفی نماینده تام االختیار جهت شرکت در جلسات هماهنگی می باشد. 2-9

 فرم شماره سه مربوط به تعهد باشگاه به شرکت در مسابقات از ابتدا تا پایان لیگ است. 3-9

 می باشد. فرم شماره چهار مربوط به اعالم اسامی تیم جهت شرکت در مسابقات 4-9

 فرم شماره پنج مربوط به تاییدیه مشخصات فردی ورزشکار، مربی و ... می باشد. 5-9

 فرم شماره شش مربوط به عقد قرارداد فی مابین باشگاه با ورزشکار می باشد. 6-9

 .فرم شماره هفت مربوط به عقد قرارداد فی مابین باشگاه با مربیان و سرپرست و همراهان می باشد 7-9

 : تنظیم فرم های قرارداد10هماد

در چهار یا پنج نسخه به صورت فی مابین باشگاه و بازیکن یا مربیان به صورت واحد تنظیم و در حضور طرفین  6و  5فرم شماره  1-10

 امضا و سپس به تایید هیئت استان برسد.

د. این را از آیین نامه و ضوابط خاص باشگاه آگاه نمای عالوه بر قرار داد فوق در باشگاه می تواند با عقد قرارداد داخلی بازیکن 2-10

 نفره ارسال و مورد تایید قرار گیرد.5قرارداد نیز پس از تایید هیئت استان بایستی به انجمن فوتبال 

 د.ددر صورتیکه یک یا هر دو طرف قرار داد نابینا باشند میبایستی عالوه بر امضا اثر انگشت نیز در کنار امضا ثبت گر 3-10

جهت هر گونه سوء ظن در قرارداد افراد نابینا بهتر است یک نفر بینا را بعنوان امین با خود همراه داشته باشند. بدیهی است  4-10

 پس از عقد قرارداد پایبندی به آن الزم االجرا می باشد.

 های جاری باشد.ایست حداکثر پایان اسفند ماه سالانتهای مدت قرار داد می ب 5-10

 دی ماه هر سال شمسی مطابق با اول سال میالدی میباشد.11تاریخ قرارداد برای بازیکنان رده های سنی  6-10

نفر سرپرست را معرفی نماید. لذا مربیان و سرپرست تیم نمی تواند بعنوان 1نفر مربی و 2هر تیم باشگاهی موظف است حداقل  7-10

 گری را در مسابقات باشگاهی همراهی نماید.ورزشکار در مسابقات حضور داشته باشد و یا تیم دی

 مربیان تمام تیم ها بایستی دارای کارت مربی گری از فدراسیون فوتبال باشند.8-10

الک گرفتگی ، خط خوردگی یا دست نویس بودن آن وجهه قرارداد را از بین  قراردادها بایستی تایپ شده باشد و هرگونه 9-10

 برده و باعث ابطال آن می شود.

 هر گونه درخواست تغییر یا اعمال نظر در جلسه هماهنگی لیگ تصمیم گیری می شود. 10-10
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 : اعضای تیم11ماده 

 دروازه بان است.2ورزشکار و  15هر تیم برای شرکت در تمامی مراحل لیگ )رفت، برگشت( مجاز به استفاده از  1-11

دیگر در دور  نفر 3نفر را برای دور رفت معرفی و از  12ر خود حداقل نفر مجاز ورزشکا15هر باشگاه می تواند از جمع تعداد  2-11

 برگشت استفاده نماید.

 باشگاهها نمی توانند بازیکنی را در صورت تکمیل بودن در لیست جایگزین نمایند. 3-11

 نفر را به کمیته برگزاری معرفی نمایند. 12هر مسابقه هر باشگاه نمی توانند بیش از در  4-11

سال را معرفی و در  21نفره خود حداقل سه بازیکن زیر 15به منظور پشتوانه سازی و آینده نگری هر تیم موظف است از لیست  5-11

 هر بازی الزاما ً از یک نفر از آنان بعنوان دروازه بان استفاده نماید.

 به باال اطالق می گردد. 11/10/1373سال به بازیکنان  21بازیکن زیر  6-11

سال از بازیکن  21سال به جای بازیکن بزرگسال مجاز می باشد، اما نمی توان به جای بازیکن زیر  21استفاده از بازیکن زیر  7-11

 بزرگسال استفاده نمود.

 مربیان -: تعهدات بازیکنان 12ماده

ه با باشگاه و راردادهای منعقدربیان موظفند جهت هر چه بهتر برگزار شدن لیگ نسبت به تعهدات خود در قبال قبازیکنان و م 1-12

 همچنین آیین نامه و دستور العمل لیگ پایبند باشند.

 ئونات اخالقی، اجتماعی، اسالمی برای تمامی مسابقات الزامی است.رعایت ش 2-12

 تبلیغاتی روی لباس خود بدون اجازه باشگاه یا هیئت را ندارد. هیچ بازیکن یا مربی حق استفاده از عالئم 3-12

 : تجهیزات بازیکنان13ماده 

پوشاک ورزشکاران شامل پیراهن و شورت ورزشی، جوراب بلند، کاپ، جوراب ساق بلند، کفش سالنی و کفش مخصوص چمن  1-13

 نابینای مطلق می باشد.(B1)مصنوعی، چشم بند و هد بند برای ورزشکاران 

 لباس دروازه بان باید به آسانی او را از سایر بازیکنان دو تیم متمایزدروازه بان مجاز است از شلوار بلند استفاده نماید. رنگ  2-13

 نماید.

بازیکنان نباید از تجهیزات اضافی شامل هر نوع زیور آالت یا پوشاکی که برای خود یا سایر بازیکنان خطرناک باشد استفاده  3-13

 نمایند.

 گ متضاد باشند.هر تیم میبایستی دارای دو دست لباس متحدالشکل با دو رن4-13

شماره مشخص کننده بازیکنان می بایست در پشت پیراهن و روی شورت ثبت گردد. این شماره ها در تمامی مسابقات لیگ  5-13

 دور رفت و برگشت برای هر بازیکن ثابت و غیر قابل تغییر است.

دوم معرفی  نگ متضاد با دست اول را  بعنوان لباستیم ها بایستی یک دست از لباسها را بعنوان لباس اول و دست دوم دیگر با ر 6-13

 نمایند.
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در صورتیکه در مسابقه ای لباس هر دو تیم یک رنگ باشد تیم مهمان موظف به استفاده از رنگ لباس دوم می باشد و در صورت  7-13

 ریال مواجه خواهد شد. 000/500ادل همراه نداشتن لباس دوم اجبارا ً باید از کاور استفاده نموده و عالوه بر آن با جریمه ای مع

 در جلسه هماهنگی شب قبل از شروع مسابقات هر مرحله بر اساس قرعه کشی تیم های میزبان و مهمان مشخص خواهد شد. 8-13

 استانی که میزبانی مسابقات را در هر مرحله داشته باشد در هر حال مجاز به استفاده از لباس اول می باشد. 9-13

 تعهدات میزبانان: 14ماده 

 درخواست مکتوب تقاضای میزبانی و ارائه آن در اولین جلسه هماهنگی. 1-14

 تامین محل برگزاری مسابقات در سطح بین المللی با توجه به خواسته انجمن و تایید آن. 2-14

 رت و تایید انجمن.تجهیز و آماده سازی محل برگزاری مسابقات به وسایل و امکانات در سطح بین المللی با نظا 3-14

 تدارک تامین محل اسکان، غذا و تغذیه، وسیله ایاب و ذهاب کادر اجرایی و داوران. 4-14

 پزشکی ورزشی یا اداره کل ورزش و جوانان.تدارک آمبوالنس و پزشکیار دارای ابالغ رسمی از سوی هیئت  5-14

 وشش خبری و تبلیغات.پیش بینی الزم در جهت نصب پالکارد، تعیین روابط عمومی، پ 6-14

ایاب و ذهاب به محل مسابقات و هزینه های مربوط به اسکان و تغذیه بعهده باشگاه مهمان و در صورت توافق کتبی میزبانان  7-14

 می توانند اسکان، تغذیه، ایاب و ذهاب تیم ها را در استان بعهده بگیرند.

 : وظایف کمیته اجرایی15ماده 

با حضور اعضای کمیته اجرایی و سرپرستان و سرمربیان تمام تیم ها جهت اجرای دقیق آیین نامه و  تشکیل جلسه هماهنگی 1-15

 دستور العمل لیگ در هر مرحله از مسابقات.

 نظارت بر حسن انجام مسابقات از ابتدا تا پایان مسابقات.2-15

 العمل اجرایی لیگ.تصمیم گیری در خصوص موارد پیش بینی نشده در آیین نامه و دستور  3-15

 : اعضای کمیته اجرایی16ماده 

 نفره بعنوان باالترین مرجع برگزاری لیگ. 5مسئول انجمن لیگ فوتبال  1-16

 ناظر فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان. 2-16

 غ رسمی.یشان با ابالبینایان یا نماینده تام االختیار ا مسئول کمیته انضباطی فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم 3-16

 نفره با ابالغ رسمی از سوی فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان. 5مسئول سازمان لیگ فوتبال 4-16

 رئیس هیئت استان میزبان یا نماینده تام االختیار ایشان با ابالغ رسمی. 5-16

 لین جلسه( لیگ.نماینده مربیان حاضر در مسابقات با رای گیری در جلسه هماهنگی)او 6-16

 نماینده سرپرستان حاضر در مسابقات با رای گیری در جلسه هماهنگی)اولین جلسه( لیگ. 7-16

نفره مورد  5تدوین و در جلسه هماهنگی برگزاری لیگ فوتبال    15/5/1393بند در تاریخ     104 ماده و   16 با  ه این آیین نام 

 ورزشهای نابینایان و کم بینایان قرار گرفت.تایید و به تصویب ریاست محترم فدراسیون 
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 بسمه تعالی

 

 1فرم شماره 

 

 جناب آقای

 ریاست محترم فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان جمهوری اسالمی ایران

 با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد)ص(

 

اطالع کامل از آیین ..............................فرزند.....................متولد...................با کد ملی شماره.......................... با احتراما ً اینجانب 

ر د نفره بدینوسیله به نمایندگی از باشگاه آمادگی خود را جهت شرکت 5نامه و دستور العمل اجرایی اولین دوره مسابقات فوتبا 

مسابقات باشگاهی در کالس پزشکی ..............اعالم می دارم و متعهد می گردم بالفاصله بعد از اعالم تاریخ اولین جلسه هماهنگی 

 باشگاهها نسبت به معرفی نماینده تام االختیار جهت حضور در جلسات اقدام نمایم.

 

 امضاء                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 بسمه تعالی

 

 2فرم شماره 

 

 جناب آقای

 ریاست محترم فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان جمهوری اسالمی ایران

 با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد)ص(

  

سیله اه بدینواحتراما ً عطف به نامه شماره ........................ مورخ........................ در خصوص معرفی نماینده تام االختیار این باشگ

 معرفی می گردند.  B1آقای/خانم با اختیارات کامل جهت حضور در جلسات آتی باشگاههای کشور در کالس پزشکی 

 

 

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                          

 گاهمدیر باش                                                                                                                             
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 بسمه تعالی

 

 3فرم شماره

 *تعهدنامه برای ادامه مسابقات باشگاهی*

 

  

شرکت نموده و عالوه بر پرداخت ورودیه و تکمیل  1393سال  B1 نفره کالس 5اینجانب......................... تعهد می نمایم تیم فوتبال 

فرم ها و مدارک مورد نیاز کمیته لیگ از جمله بیمه ورزشی سال جاری، تا پایان بازی ها)دور رفت و برگشت و پلی آف در صورت 

 نیاز( حضور داشته و مقررات مربوطه را رعایت نماید.

دامه رقابت ها عالوه بر پرداخت جریمه پنجاه میلیون ریالی که طی در صورت عدم رعایت ضوابط، عدم حضور یا انصراف از ا

نفره قرار می دهم، فدراسیون  5چک/سفته باشگاه با مشخصات و تاریخ ................................ بعنوان خسارت در اختیار انجمن فوتبال 

 رگونه تصمیم از جمله محرومیت را بپذیرم.ورزشهای نابینایان و کم بینایان را محق مدانم طبق مصوبات انضباطی ه

 

 

 نام و نام خانوادگی مدیر باشگاه                                              رئیس هیئت استان                                    
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 بسمه تعالی

 4فرم شماره 

 
 

 نابینایان مطلق و همراهان باشگاه (B1)نفره  5لیست اسامی و مشخصات .................... تیم فوتبال 

 -2                                                 -1با رنگهای لباس: 

 جهت شرکت در دور رفت اولین دوره مسابقات باشگاهی کشور

 ................................فرزند....................متولد................کد ملی............................ .مدیر فنی:آقای 

 .سرمربی:آقای ................................فرزند....................متولد................کد ملی............................ 

 ................................فرزند....................متولد................کد ملی............................ .مربی:آقای ....

 :1همراه

 :2همراه

 :3همراه

ف
دی

ر
 

نام و نام خانوادگی 

 بازیکن اصلی

شماره کارت بیمه  کد ملی تاریخ تولد نام پدر

 ورزشی

کالس 

 پزشکی

 رده سنی

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

 هیئت استاننام و نام خانوادگی مدیر باشگاه                                               رئیس                    
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 بسمه تعالی

 5فرم شماره 

 

 

 

 

 فرم تاییدیه مشخصات فردی ورزشکاران، مربیان، همراهان و سرپرست تیم

 

 

به شماره شناسنامه ....................... صادره از شهرستان.....................  13بدینوسیله آقای ................................ متولد      /         /        

..... و کارت بیمه ورزشی به استان..................... شغل اصلی................. دارای کد ملی..............................

 نفره معرفی می گردد. 5جهت شرکت در اولین دوره مسابقات لیگ فوتبال  B1شماره............................... با کالس پزشکی 

 

 و الک گرفتگی تکمیل گردد. تذکر: فرم بدون قلم خوردگی

 

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                                       

 رئیس هیئت استان 

 

 

 

 

 

 

 

 محل الصاق عکس
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 بسمه تعالی

 

 6فرم شماره 

 فرم قرارداد بازیکن با باشگاه

 طرفین قرارداد

همکاری ورزشی بین آقای .............................. فرزند................ متولد.................... و کد ملی شماره  این قرارداد

..... وشماره تماس......................... ............................................به نشانی.......................................................................................

.................... و کد ملی بعنوان مدیر باشگاه ........................... از یک طرف و آقای............................. فرزند.................... متولد.

................ ..................................................................... و شماره شماره............................... به نشانی.............

 تماس....................... بعنوان ورزشکار منعقد می گردد.

 مدت قرارداد

 بار است.این قرارداد به مدت .......... از تاریخ................. لغایت.................... دارای اعت

 توافق مالی

 مبلغ کل قرار داد به ارزش............................... ریال بر اساس موارد زیر قابل پرداخت می باشد.

1-3  

2-3 

3-3 

 تاییدیه

 نام و نام خانوادگی و امضاء بازیکن 1-4

 نام و نام خانوادگی امین بازیکن 2-4

 نام و نام خانوادگی امین مدیر باشگاه 3-4

 نام و نام خانوادگی مدیر باشگاه 4-4

 تاییدیه هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان 5-4

رار رد تایید قاین قرار داد در چهار)پنج( نسخه در تاریخ ...................... با شماره.......................... در دفتر هیئت استان ثبت و مو

 گرفت.

 ایانوکم بین فدراسیون ورزشهای نابینایانرئیس                           رئیس هیئت استان             نام و نام خانوادگی                   
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 بسمه تعالی

 7فرم شماره 

 فرم قرارداد مربی و همراهان  با باشگاه

 

 طرفین قرارداد

کد ملی شماره  این قرارداد همکاری ورزشی بین آقای .............................. فرزند................ متولد.................... و

................... وشماره تماس......................... ..............................به نشانی.......................................................................................

قای............................. فرزند.................... متولد..................... و کد ملی بعنوان مدیر باشگاه ........................... از یک طرف و آ

................... و شماره شماره............................... به نشانی............................. ..................................................

 ................... بعنوان .........................  منعقد می گردد.تماس....

 مدت قرارداد

 این قرارداد به مدت .......... از تاریخ................. لغایت.................... دارای اعتبار است.

 توافق مالی

 اساس موارد زیر قابل پرداخت می باشد.مبلغ کل قرار داد به ارزش............................... ریال بر 

1-3  

2-3 

3-3 

 تاییدیه

 نام و نام خانوادگی و امضاء مربی 1-4

 نام و نام خانوادگی امین مدیر باشگاه 2-4

 نام و نام خانوادگی مدیر باشگاه 3-4

 تاییدیه هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان 4-4

تاریخ ...................... با شماره.......................... در دفتر هیئت استان ثبت و مورد تایید قرار این قرار داد در چهار)پنج( نسخه در 

 گرفت.

 ایانوکم بین فدراسیون ورزشهای نابینایانرئیس                           رئیس هیئت استان             نام و نام خانوادگی                   

                                                         


