فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران
آیین نامه مسابقات استعدادهای برتر-پسران
 1401/05/29لغایت  – 1401/06/02مازندران
برگزارکننده

➢ فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران
➢ داشتن کارت عضویت فدراسیون بدمینتون الزامیست.
➢ شرکت کنندگان میبایست دارای کارت بیمه ورزشی باشند.
➢ ارائه گواهی تحصیلی عکس دار ممهور به تاییدیه از مدرسه و اداره کل آموزش و پرورش استان و
تایید نهایی به مهر و امضاء مدیر کل ورزش و جوانان استان مربوطه.

شرایط عمومی

➢ ارائه فرم سالمت جسمانی از هیئت پزشکی استان اعزام کننده.
➢ ارائه رضایت نامه کتبی از والدین (فرم شماره  )1الزامی بوده که می بایستی به تایید هیئت و اداره
کل ورزش و جوانان استان اعزام کننده رسیده باشد.
➢ رعایت شئونات اسالمی برای شرکت کنندگان الزامیست.
➢ شرکت کنندگان میبایست مدرک شناسایی معتبر عکسدار همراه خود داشته باشند.

تاریخ
محل برگزاری

➢ شنبه  29مرداد ماه لغایت چهارشبنه  2شهریور ماه 1401
➢ مازندران
➢ شهر محل برگزاری مسابقات بعدا اطالعرسانی میگردد.
➢ مازندران
➢ تلفن هماهنگی :آقای امیرفخریان  / 09111553478خانم حسنی 09113233643

محل اسکان

➢ تهیه اسکان و هزینه تغذیه بر عهده میزبان میباشد.
➢ هزینه ایاب و ذهاب بر عهده هیئت اعزامکننده میباشد.
➢ زمان ورود عصر روز شنبه مورخ  29مرداد ماه میباشد.
➢ زمان خروج غروب روز چهارشنبه مورخ  2شهریور ماه میباشد.
➢ ثبت نام آنالین مسابقات از ساعت  8صبح روز شنبه  15مردادماه تا پایان وقت اداری روز
چهارشنبه  19مردادماه از طریق درگاه اینترنتی فدراسیون بدمینتون به نشانی
 iranbadminton.orgتوسط هیئتهای استانی امکانپذیر است.

ثبت نام

➢ تیم های شرکت کننده می بایست نسبت به ثبت نام ورزشکاران خود در سامانه مبین به آدرس
اقدام نمایند:
http: //mobin.msy.gov.ir/Olympiad
➢ تیم های شرکت کننده صرفا با معرفی نامه از اداره کل ورزش و جوانان استان مربوطه وثبت در سامانه
مبین ،پذیرش می شوند و نفرات اضافه به هیچ عنوان پذیرش نخواهند شد.
➢ سهمیه هر استان برای شرکت در این مسابقات حداکثر  4بازیکن میباشد.
➢ تیمهایی که کمتر از  3بازیکن داشته باشند ،در مسابقات تیمی نمیتوانند شرکت کنند و فقط در

سهمیه شرکت کنندگان

بخش آزاد میتوانند شرکت نمایند.
➢ هر استان حداکثر یک مربی (دارای کارت مربیگری) و یک سرپرست را میتواند ثبتنام نماید.
همچنین حضور یک مربی یا یک سرپرست بهمراه تیم الزامیست.

شرایط سنی

➢ متولدین  1386/10/11لغایت 1389/10/11

فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران
➢ بازی ها در قسمت تیمی در دور اول به صورت دوره ای و در دور دوم به صورت تک حذفی برگزار می
گردد.

رویدادها و جدول

➢ ازنج مسابقات تیمی بصورت  3بازی به ترتیب یکنفره اول؛ یکنفره دوم؛ دونفره میباشد
o

تذکر :در ارنج تیمی فقط یک بازیکن می تواند در دو بازی یکنفره و دونفره شرکت نماید.

➢ بازی ها در قسمت آزاد به صورت تک حذفی برگزار می گردد .
o

انتشار جدول
انصراف
برنامه زمانبندی

تذکر :هر بازیکن در قسمت آزاد فقط در یک جدول یکنفره یا دونفره می تواند شرکت نماید.

➢ جدول مسابقات در تاریخ  1401/05/26منتشر میگردد.
➢ هرگونه انصراف پس از پایان وقت اداری روز  1401/05/26شامل جریمه نقدی خواهد شد.
➢ برنامه زمانبندی ،روز قبل از شروع مسابقات منتشر میگردد.
➢ جلسه هماهنگی سرپرستان در روز شنبه مورخ  29مرداد ساعت  21برگزار میگردد.

جلسه هماهنگی سرپرستان

➢ همه سرپستان تیمهای شرکتکننده ملزم به شرکت در این جلسه بوده و در صورت عدم حضور،
استان مربوطه جریمه نقدی خواهد شد.

جلسه هماهنگی داوران

توپ

➢ جلسه هماهنگی داوران در روز شنبه مورخ  29مرداد ساعت  22برگزار میگردد.
➢ توپ مسابقات ،توپ پالستیکی میباشد.
➢ بازی ها بصورت سه گیم  21امتیازی برگزار خواهد شد (برنده باید  2گیم از  3گیم را ببرد).
➢ این مسابقات طبق آخرین مقررات فدراسیون جهانی بدمینتون که ترجمه آن در سایت فدراسیون
به آدرس  http://iranbadminton.org/downloads/statutes/وجود دارد ،برگزار
خواهد شد.
➢ اگر در حین مسابقات تیمی ،بازیکنی به هر دلیلی مسابقه خود را واگذار نماید حق شرکت در هیچ
بازی در آن مسابقه تیمی را نخواهدداشت ولی در مسابقات تیمی آینده در همان دوره و مسابقات

قوانین

آزاد در همان دوره می تواند شرکت نماید .
➢ فقط نفراتی که در لیست ثبتنام شده وجود دارند و برای آنها  IDکارت صادر شده است ،مجاز به
نشستن در کنار زمین می باشند.
➢ همه بازیکنان باید مقررات رفتار بازیکنان در مسابقات که در سایت فدراسیون قابل دسترس
میباشد را رعایت نمایند.
➢ همه مربیان و سرپرستان باید مقررات رفتار مربیان و سرپرستان در مسابقات که در سایت
فدراسیون قابل دسترس میباشد را رعایت نمایند.
➢ همۀ بازیکنان باید مقررات لباس و تبلیغات لباس بازیکنان در طول مسابقات را رعایت نمایند.
➢ در مسابقات تیمی باید همۀ بازیکنان لباس متحدالشکل تیم خود را در همۀ مسابقات بپوشند.

مقررات لباس بازیکنان

➢ نوشتن نام تیم و نام بازیکن در پشت پیراهن اختیاری است ولی در صورت نوشتن نام تیم ،حتماً
باید نام استان مربوطه بوده و نام تیمهای دیگر از قبیل نام باشگاه یا تیم ملی قابل قبول نمی باشد.
➢ از مرحله یک چهارم نهایی ،باید لباس های با رنگ کامالً متفاوت بپوشند.
➢ از مرحله یک چهارم نهایی ،تیم های دونفره باید لباس همرنگ بپوشند.

فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران
➢ شرکت کنندگان میبایست کارت واکسن یا تست  PCRمنفی  72ساعت قبل از شروع مسابقات را
همراه داشته باشند.

آزمایش و پروتکلهای
بهداشتی

➢ این مسابقات با رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی برگزار میگردد.
➢ شرکت کنندگان ملزم به رعایت تمامی مسائل بهداشتی و همچنین استفاده از ماسک در زمان
حضورشان در محل اسکان و محل مسابقات بوده و فقط برای انجام مسابقه مجاز به عدم استفاده از
ماسک میباشند.

