
 فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران

 رشت پیشکسوتان در  کشوریمسابقات ین نامه  یآ

   بانوان – 20/03/1401لغایت   18/03/1401

  فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران ➢ برگزارکننده 

 شرایط عمومی 

 الزامیست.  داشتن کارت عضویت فدراسیون بدمینتون ➢

 ست دارای کارت بیمه ورزشی باشند. کنندگان میبایشرکت   ➢

 شرکت کنندگان الزامیست. رعایت شئونات اسالمی برای  ➢

 بایست مدرک شناسایی معتبر عکسدار همراه خود داشته باشند. شرکت کنندگان می  ➢

 1401ماه  خرداد 20لغایت جمعه ماه  خرداد  18چهارشنبه   ➢ تاریخ

 رشت  ➢ محل برگزاری 

 محل اسکان 

 رشت  ➢

  09111321355خانم پورکاشانی   تلفن هماهنگی:  ➢

 باشد. هزینه و تهیه اسکان بر عهده میزبان می  ➢

 باشد. می  یا هیئت استان مربوطه  هزینه تغذیه و ایاب و ذهاب بر عهده شرکت کنندگان  ➢

 باشد. ه میخرداد ما18 مورخ   چهارشنبه عصر روز زمان ورود   ➢

 ثبت نام 

 چهارشنبه پایان وقت اداری روز تا  1401/ 03/ 7صبح روز شنبه  8ثبت نام آنالین مسابقات از ساعت  ➢

  iranbadminton.orgی فدراسیون بدمینتون به نشانی  ت درگاه اینترن از طریق  1401/ 03/ 11

 امکانپذیر است. های استانی توسط هیئت 

 نام مشخص گردند. ثبت بازیکنان یکنفره و دونفره به تفکیک میبایست موقع  ➢

پس از ثبت نام نهایی، هیئت استان میبایست لیست ثبت نامی خود را از سامانه دریافت نماید. از   ➢

نامه میباشد، باید پس از ممهور شدن به مهر هیئت مربوطه توسط  آنجایی که این فرم بمنزله معرفی 

 سرپرست تیم به مسولین برگزاری مسابقات تحویل داده شود. 

 باشد. می   در هر رده سنی کنندهسهمیه هر استان حداکثر دو شرکت ➢ شرکت کنندگان  سهمیه

 شرایط سنی

 1366/ 10/ 10لغایت   1361/ 10/ 11سال :  39تا  35رده سنی   ➢

 1361/ 10/ 10لغایت  1356/ 10/ 11سال :  44تا   40رده سنی  ➢

 1356/ 10/ 10لغایت   1351/ 10/ 11سال :   49تا  45رده سنی  ➢

 1351/ 10/ 10لغایت  1346/ 10/ 11سال :  54تا  50رده سنی  ➢

 1346/ 10/ 10لغایت   1341/ 10/ 11سال :   59تا  55رده سنی  ➢

 به قبل  1341/ 10/ 11: سال 60باالی رده سنی   ➢

 رویدادها و جدول 

 گردد. در بخش یکنفره و دونفره بصورت جداول حذفی برگزار می  مسابقات  این ➢

بازیکن و برای تشکیل   8برای تشکیل جدول یکنفره در هر رده سنی حداقل   حداقل نفرات شرکت کننده  ➢

 باشد. تیم دونفره می  4جدول دونفره حداقل 

پایین تر در  توانند در یک رده سنی ، بازیکنان می هر گروه سنی در صورت به حدنصاب نرسیدن جدول ➢

 شرکت نمایند.  مربوطه جدول

تر  بایستد و در جدول رده سنی پایینتواند با یاری در یک رده سنی پایین تر در بخش دونفره، بازیکن می  ➢

  شرکت کنند. 



 فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران

 گردد. منتشر می  1401/ 03/ 15جدول مسابقات در تاریخ  ➢ انتشار جدول

 گردد. برنامه زمانبندی، روز قبل از شروع مسابقات منتشر می  ➢ برنامه زمانبندی

 باشد. می  600یا  350مسابقات، پالستیکی یونکس توپ  ➢ توپ

 قوانین 

 . گیم را ببرد( 3گیم از   2امتیازی برگزار خواهد شد )برنده باید   21بازی ها بصورت سه گیم   ➢

این مسابقات طبق آخرین مقررات فدراسیون جهانی بدمینتون  که ترجمه آن در سایت فدراسیون   ➢

وجود دارد، برگزار    /http://iranbadminton.org/downloads/statutesبه آدرس 

 خواهد شد. 

 مقررات لباس بازیکنان 
 را رعایت نمایند. مقررات لباس و تبلیغات لباس بازیکنان در طول مسابقات  باید همۀ بازیکنان  ➢

 باید لباس های با رنگ کامالً متفاوت بپوشند. مرحله یک چهارم نهایی،  از  ➢

 تیم های دونفره باید لباس همرنگ بپوشند.  ،یک چهارم نهایی مرحله از  ➢

آزمایش و پروتکلهای 

 بهداشتی

  19منفی برای کوید  PCRتست  گواهی دو دوز واکسن کرونا و یا  کنندگان ملزم به ارائه همه شرکت  ➢

ساعت قبل از شروع مسابقات برای حضور در محل برگزاری مسابقات   72با تاریخ اعتبار حداکثر 

 باشند. می

 گردد. های بهداشتی برگزار می این مسابقات با رعایت تمامی پروتکل  ➢

شرکت کنندگان ملزم به رعایت تمامی مسائل بهداشتی و همچنین استفاده از ماسک در زمان   ➢

ضورشان در محل اسکان و محل مسابقات بوده و فقط برای انجام مسابقه مجاز به عدم استفاده از ح

 باشند. ماسک می
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