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 مقدمه:

رگزاری  منظور به صالح این رشته ب ایران به عنوان باالترین مرجع ذیفدراسیون بدمینتون آماتوری جمهوری اسالمی          

های كشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در برگزاری  دسته دوم( بدمینتون باشگاه  -دسته اول  -)برتر    مسابقات لیگ

 های كشور فعالیت می نماید. مسابقات لیگ باشگاه

 

 : هدف

 ترغیب نسل جوان و اقشار مختلف جامعه به حفظ تندرستی و سالمتی و ایجاد زمینه مناسب -1

 ه های الزم برای حضور قهرمانان در عرصه های بین المللی در داخل و خارج از كشورایجاد زمین -2

 ه های مناسب برای كشف، رشد و پرورش استعدادهای ورزشی ورزشكاران و قهرماناننیایجاد زم  -3

 های جسمانی و ارتقاء سطح كیفیت و مهارت های فنی ورزشی باال بردن قابلیت -4

 فعال نمودن بخش خصوصی در ورزشفراهم نمودن امكانات الزم جهت   -5

 

 : تعاریف  

 اشگاه ورزشی:  ( ب1-1

به تشكیالتی اطالق می شود كه با داشتن امكانات فیزیكی الزم و مناسب در یك یا چند رشتتته ورزشتتی بتته منظتتور          

الیت داشته و از نظتتر  فع وزارت ورزش و جوانانتعلیم، ایجاد انگیزه و رقابت سالم در جهت تعمیم و توسعه ورزش با اجازه  

 حقوقی به ثبت رسیده باشد.

 دسته جات آزاد:  (  2-1

ورزش  ق آئین نامه خاص ادارات كتتل ها فعالیت داشته و بر طبه  های ورزشی هستند كه خارج از چارچوب باشگا گروه       

 در مسابقات شركت می نمایند. و جوانان  
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 لیگ:  (  3-1

 را لیگ می نامند. های ورزشی كه آن یا سراسری است بین گروه  در واقع به عنوان یك پیمان منطقه ای

 عضو ورزشی:  (4-1

به افرادی اطالق می گردد كه بر اساس ضوابط خاص به یك سازمان، ارگان، باشگاه یتتا دستتته جتتات آزاد ورزشتتی بتته         

 های ورزشی وابسته است.  منظور انجام فعالیت

 مربی ورزشی:  (  5-1

ق می گردد كه دارای گواهینامه مربیگری از سوی فدراسیون ذیربط بتتوده و نستتبت بتته امتتر ورزش یتتا  به افرادی اطال       

 تمرین رشته مربوطه بر اساس ضوابط و مقررات انجام وظیفه می نماید.

 كمك مربی یا دستیار مربی: (6-1

 فردی است كه از نظر تعلیمات ورزشی به مربی كمك می نماید.

 سرپرست تیم: (7-1

 نده تام االختیار واحد اعزام كننده تیم باشگاهی را سرپرست تیم گویند.نمای

 ورزشكار آماتور:  (8-1

كسی است كه ورزش را به خاطر ورزش و بدون دریافت هیچگونه حق الزحمه و پاداشی اعم از نقدی و جنستتی انجتتام        

 می دهد.

 ورزشكار نیمه حرفه ای: (9-1

ت وجه و یا انعقاد قرارداد قسمتی از هزینه های خود را تأمین و در یتتك رشتتته ورزشتتی  كسی است كه در قبال دریاف       

 فعالیت می نماید.

 ورزشكار حرفه ای:    (10-1

 ورزشكاری كه در قبال دریافت حقوق و یا انعقاد قرارداد و به عنوان حرفه در یك رشته ورزشی فعالیت می نماید.    

 مربی آزاد:  (11-1
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ها در طول دوره مسابقاتی كه در حال اجرا است بعنوان مربتتی    كه در هیچ یك از مسابقات رسمی باشگاه  فردی است        

همراه تیم نبوده و قراردادی با هیچ باشگاهی نداشته باشد و یا اینكه با باشگاهی قرارداد داشته باشد و آن باشگاه یا تتتیم  

 اد او با باشگاه مربوطه پایان یافته باشد.آن باشگاه رسماً منحل شده باشد و یا اینكه مدت قرارد

 آزاد:   بازیكن(  12-1

  بازیكنها در طول دوره مسابقاتی كه در حال اجرا است بعنوان   فردی است كه در هیچ یك از مسابقات رسمی باشگاه        

شته باشد و آن باشگاه یا تتتیم  همراه تیم نبوده و قراردادی با هیچ باشگاهی نداشته باشد و یا اینكه با باشگاهی قرارداد دا

 آن باشگاه رسماً منحل شده باشد و یا اینكه مدت قرارداد او با باشگاه مربوطه پایان یافته باشد.
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 های لیگ برتر  مسابقات باشگاه ( 2-1

و  ایدورهبه شكل  و تیم 8لیگ برتر بانوان با حضور حداكثر   و  تیم  8حداكثر    با حضورن  های لیگ برترآقایا  مسابقات باشگاه  (1-1-2

دو تیم انتهتایی بته براساس امتیاز حاصله تیم ها رتبه بندی خواهند شد و برگزار خواهد شد كه در نهایت   به صورت رفت و برگشت

 خواهند كرد.  سقوط لیگ دسته یك

 باشگاه امكان پذیر خواهد بود.  رهای لیگ برتر حداقل با چها برگزاری مسابقات باشگاه( 2-1-2

 حداكثر هر استان می تواند دو باشگاه در مسابقات لیگ برتر شركت دهد. ( 3-1-2

استتان نستبت بته   ورزش و جوانتانچنانچه استانی بیش از دو باشگاه در لیگ برتر داشته باشد هیئت بدمینتون و اداره كل    :تذكر

 نمود.  دنمعرفی دو باشگاه واجد شرایط اقدام خواه

(در خصوص میزبانی مسابقات، فدراسیون پس از مشخص شدن تیم ها، با قرعه كشی میزبانهای هر مرحله را مشخص خواهد 4-1-2

 نمود. 

 تاریخ قرعه كشی و زمان برگزاری مسابقات توسط فدراسیون بدمینتون اعالم می گردد. ( 5-1-2

 . گردیدبه رسم یادبود هدایایی از طرف فدراسیون اهدا خواهد  (در پایان مسابقات به باشگاههای برتر)اول تا سوم (6-1-2

باشتگاه  و موافقت شورای محترم برون مترزی وزارت ورزش و جوانتان ،یید فدراسیون  أها و ت  در صورت درخواست باشگاه(  7-1-2

 اعزام خواهد شد.  برون مرزیمتقاضی به مسابقات 

 خواهد بود.  پنجشنبه عصر روز برتر زمان برگزاری مسابقات لیگ( 8-1-3

 توسط فدراسیون تغییر خواهد كرد.  در صورت پخش مستقیم ،زمان بازی : تذكر

ها اعتالم خواهتد می باشد كه مدل آن در جلسه هماهنگی سرپرستان باشگاه پریتوپ  لیگ برتر مسابقات  توپ برگزاری( 9-1-2

 شد. 

نفر از آن ها الزاماً میبایست جوان باشند و یكی از بازیكنان   2  حداقل  كه  رنف  12تعداد بازیكنان هر تیم در لیگ برتر حداكثر    (10-1-2

 دو بازیكن جوان همراه تیم الزامی می باشد.( حداقل اماً میبایست در ارنج قرار گیرد.) حضورجوان الز

قرارداد ببندد  بازیكن برتر 4ر با  ثكو در لیگ برتر بانوان حدابازیكن برتر    3حداكثر با آقایان  در لیگ برتر  مجاز است  هر تیم  (  2-1-11

  كاهش می یابد.  باشگاه یك نفرو در صورت استفاده از بازیكن خارجی تعداد بازیكنان برتر 

تقویم نامه آورده شده است. با توجه به عدم برگزاری لیست بازیكنان برتر در قسمت آقایان و بانوان در بخش پیوست این آیین  :تذكر

 باشد. می 1400ل ها در سانیرنكینگ برترنتایج  فقط ها توسط فدارسیونمعیار تهیه لیست برترین ه،شتدر سال گذ مسابقات 
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بازیكن استفاده می شود . ) فقط  5بازی ارنج داده می شود كه حداقل از  5ارنج مسابقات در لیگ برتر آقایان و بانوان برای (  12-1-2

.دونفتره اول 3.یكنفتره دوم 2.یكنفتره اول 1نماینتد .   ترتیتب ارنتج : فره شركت بازیكن مجاز هستند در دو بازی یكنفره و دون  2

 .یكنفره سوم (5.دونفره دوم 4

 13و در لیگ برتر بانوان استفاده از بازیكنان زیتر    به بعد(  6138  10  11)  سال  15بازیكنان زیر  استفاده از  آقایان  در لیگ برتر    تذكر :

 ی باشد. مجاز نم به بعد( 8138  10  11سال )

 بازیكنان یكنفره اول و یكنفره دوم نمی توانند در یك تیم دونفره بایكدیگر باشند.  :ذكرت

كته توستط   مربیان باشگاهی لیگ برتر میبایست حداقل دارای مدرک مربیگری درجه یك فدراسیون بتدمینتون باشتند(  13-1-2

 . فدراسیون تأیید می گردد

 هی می توانند مسئولیت داشته باشند . تیم باشگامربیان و سرپرستان فقط در یك ( 14-1-2

صادر شده برتر) كارت شناسایی( مسابقات لیگ    IDافرادی می توانند راهنمای بازیكنان در كنار زمین باشند كه برای آنها    (15-1-2

 باشد. 

 :های لیگ دسته اول مسابقات باشگاه ( 2-2

بته شتكل   تیم  10حداكثر    لیگ یك بانوان با حضورو    تیم  12  حداكثر  وربا حض  مسابقات باشگاههای لیگ دسته یك آقایان(   1-2-2

كه در نهایت براساس امتیاز كسب شده برگزار خواهد شد  در دو مرحله مقدماتی و نهایی  و به صورت رفت و برگشت  متمركز ایدوره  

بته لیتگ دستته دو  جتدول ییانتهاتیم دو  دو تیم برتر لیگ دسته یك به لیگ برتر صعود و ضمناً  . مشخص خواهد شد  رتبه تیم ها

 سقوط خواهند كرد. 

 باشگاه امكان پذیر خواهد بود.  4های لیگ دسته اول حداقل با  برگزاری مسابقات باشگاه( 2-2-2

فدراسیون از تیم هایی كه به ترتیتب مقتام ،  لیگ برتر در مسابقات حضور نیابند  بههای صعود كننده    در صورتیكه باشگاه(  3-2-2

تتیم از  كیتكسب نموده اند جهت حضور در لیگ برتر دعوت خواهد نمود و در صورت عدم حضور آنها فدراسیون   چهارم را  سوم یا

 د نمود. لیگ دسته یك را كه متقاضی حضور در لیگ برتر می باشد را دعوت خواه

 باشگاه در مسابقات لیگ دسته اول شركت دهد.  2حداكثر هر استان می تواند ( 4-2-2

 2استان نسبت به معرفتی  ورزش و جوانان  باشگاه در لیگ دسته یك داشته باشد هیئت و اداره كل    2تانی بیش از  چنانچه اس  :تذكر

 باشگاه واجد شرایط اقدام خواهند نمود. 
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( در خصوص میزبانی مسابقات، فدراسیون پس از مشخص شدن تیم ها، با انجام قرعه كشی میزبانهای هر مرحله را مشخص 5-2-2

  اهد نمود. خو

 تاریخ قرعه كشی و زمان برگزاری مسابقات توسط فدراسیون بدمینتون اعالم می گردد. ( 6-2-2

 های برتر )اول تا سوم( به رسم یادبود هدایایی از طرف فدراسیون اهدا خواهد شد.  در پایان مسابقات به باشگاه (7-2-2

 خواهد بود.  هنبه و جمعشروزهای پنج( زمان برگزاری مسابقات لیگ دسته یك 8-2-2

 می باشد. پالستیكی های دسته یك توپ  توپ برگزاری مسابقات باشگاه( 9-2-2

نفر كه دو نفر از آن ها الزاماً میبایست جوان باشند كه حتداقل یتك   10تعداد بازیكنان هر تیم در لیگ دسته یك حداكثر  (  10-2-2

 است .  ره الزامیبازیكن جوان در ارنج یكنفره و یك جوان دیگر در دونف

بازیكن استفاده می شود . )  5بازی ارنج داده می شود كه حداقل از   5ارنج مسابقات در لیگ دسته اول آقایان و بانوان برای  (  11-2-2

 .یكنفره سوم (5.دونفره دوم 4. دونفره اول 3. یكنفره دوم 2.یكنفره اول 1ترتیب ارنج : 

 در یك تیم دونفره با یكدیگر باشند. وانند دوم نمی تبازیكنان یكنفره اول و یكنفره  : تذكر

(مربیان باشگاهی لیگ دسته اول میبایست دارای درجه مربیگری حداقل سطح دو كشوری باشند كه به تأییتد فدراستیون 12-2-2

 رسیده باشند . 

 مربیان و سرپرستان فقط در یك تیم باشگاهی می توانند مسئولیت داشته باشند .  (13-2-2

صادر شده   لیگ یك  ) كارت شناسایی( مسابقات   IDمی توانند راهنمای بازیكنان در كنار زمین باشند كه برای آنها  افرادی  (14-2-2

 باشد. 

 : های دسته دوم مسابقات لیگ باشگاه(  2-3

 برگزار می گردد.  متمركزهای دسته دوم بصورت دوره ای حذفی و  مسابقات باشگاه( 1-3-2

 های دسته دوم كشور دو باشگاه اول ودوم به دسته یك صعود خواهند كرد.  ات باشگاهدر پایان مسابق (2-3-2

در صورتیكه باشگاه صعودكننده از دسته دو به دسته یك در مسابقات باشگاه های دسته یك حضور نیابند فدراستیون از (  3-3-2

دعوت خواهد نمود و در صتورت عتدم دسته یك  جهت حضور در لیگ  تیم هایی كه  به ترتیب مقام سوم یا چهارم  كسب نموده اند

 باشد را دعوت خواهد نمود. كه متقاضی حضور در لیگ دسته یك میحضور آنها فدراسیون بدمینتون یك تیم از دسته دو را 

 باشگاه می باشد 2های دسته دوم حداكثر  سهمیه هر استان در مسابقات باشگاه( 4-3-2

 د. ها عمل نمای تواند همانند سایر استان می وسته دلیگ دتوابع استان تهران در  :توضیح
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در خصوص میزبانی مسابقات، فدراسیون پس از مشخص شدن تیم ها و درخواستت هتای میزبتانی، میزبتان مستابقات را (  5-3-2

 مشخص خواهد نمود. 

 طبق تقویم سالیانه توسط فدراسیون اعالم می گردد .  تاریخ قرعه كشی(6-3-2

 باشگاه های دسته دو، توپ پالستیكی می باشد .  ی مسابقات ( توپ برگزار7-3-2

نفر كه دو نفر از آن ها الزاماً میبایست جوان باشتند كته حتداقل یتك   7(تعداد بازیكنان هر تیم در لیگ دسته دو حداكثر  8-3-2

 بازیكن جوان در ارنج یكنفره و یك بازیكن جوان دیگر در ارنج دونفره الزامی است . 

بازیكن استفاده می شود . )   5بازی ارنج داده می شود كه حداقل از    5ر لیگ دسته دو آقایان و بانوان برای  د  مسابقات ( ارنج  9-3-2

 . یكنفره سوم (5. دونفره دوم 4. دونفره اول 3. یكنفره دوم 2. یكنفره اول 1ترتیب ارنج : 

 ند. فره بایستبازیكنان یكنفره اول و یكنفره دوم نمی توانند با یكدیگر دون تذكر:

      با توجه به تصویب هیئت رئیسه در مسابقات دسته دوم هر باشگاه فقط می تواند از یك بازیكن غیر بومی استفاده نماید. ( 10-3-2

 و یا باالتر باشند .  3( مربیان باشگاهی لیگ دسته دو میبایست دارای مدرک مربیگری درجه 11-3-2

 اشگاهی می توانند مسئولیت داشته باشند. یك تیم ب ( مربیان و سرپرستان فقط در12-3-2

لیگ دستته   كارت)كارت شناسایی( مسابقات   ID( افرادی می توانند راهنمای بازیكنان در كنار زمین باشند كه برای آن ها  13-3-2

 در شده باشد. اصدو 
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رات فدراسیون بین المللی و مقررات فدراسیون بتتدمینتون جمهتتوری استتالمی  نین و مقرمسابقات طبق آخرین قوا(  1-3

 برگزار خواهد شد. كه در سایت فدراسیون قابل دسترس است،  آیین نامهاین   ایران و موارد مندرج در

ن  هیئتتت استتتاهای شركت كننده و    عهده فدراسیون خواهد بود و نمایندگان باشگاهه  قرعه كشی برنامه مسابقات ب( 2-3

 مربوطه می توانند در مراسم قرعه كشی شركت نمایند.

حل برگزاری مستتابقات اعتتزام  ماینده فدراسیون جهت هرچه بهتر برگزار نمودن مسابقات از طرف فدراسیون به م ن  (3-3

 د بود.به ارسال گزارش به فدارسیون خواهكه نهایتاً ملزم    می گردد

ئیس یا دبیر هیئتتت بتتدمینتون استتتان میزبتتان، نماینتتده فدراستتیون  راسیون، ردر صورت عدم حضور نماینده فد  :تذكر

 محسوب و ملزم به رعایت كلیه قوانین و مقررات خواهد بود.

 كادر اجرایی باشگاه )مربی ، سرپرست و ...( فقط می توانند در یك باشگاه فعالیت نمایند.  (4-3

 تیمی شركت نمایند . ن در ارنجنمی توانند بعنوان بازیكمربی یا سرپرست تیم  :تذكر

مدیر باشگاه )نماینده باشگاه(، سرپرست باشگاه، سرمربی، مربی یا هر باشگاه میتواند از عناوین    در لیگ برتر،   (3-5

  در كادر فنی خود استفاده كند.  نفر(، پزشك، ماساژور، تداركات  2آنالیزور )

ام آنها برای عنوان مربوطه در پنل باشگاه ثبت شده و داشته و ن اعضای كادر فنی هر باشگاه، میبایست قرارداد    :1تذكر

 .برای آنها كارت شناسایی صادر گردد

 پزشك باشگاه میایست دارای مدرک پزشكی و مجوز مربوطه از فدراسیون پزشكی ورزشی باشد.  :2تذكر

 ماساژور باشگاه باید دارای مدارک رسمی از مراجع ذیصالح باشد.  :3تذكر

 ه ورزشی برای كلیه نفرات الزامی می باشد.بیم  كارت داشتن  (6-3

در غیتتر    اجازه شركت در مسابقات داده نخواهد شتتد  به تیم    اهحضور سرپرست یا مربی باشگ  بدون  در روز مسابقه(  7-3

 م نقدی برای باشگاه در نظر گرفته می شود.تیم باخت فنی و برابر مقررات جرایاین صورت برای  

راسیون بتتدمینتون اعتتالم و متتورد  و مربی( باشگاه بایستی قبالً كتباً به فد سرپرست) اشگاهبدر كادر هرگونه تغییر ( 8-3

  ید قرار گرفته باشد.أیت
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از یك بازیكن ختتارجی متتی    فقط  ، باشگاه هایكو دسته    های دسته برتر  در مسابقات باشگاهقرارداد منعقد شده  طبق ( 9-3

 .كننداستفاده  ندتوان

بایستتت  یكن جوان می. بازگردد مانند مسابقات قهرمانی كشوربر اساس سال میالدی محاسبه می    جوانان رده سنی( 10-3

 د.باش به بعد  1382 10 11متولد  

  35قبتتل از آن) بتتاالی    و  1366 10 11در كلیه مسابقات باشگاهی)برتر،دسته یك،دسته دو(حضور بازیكنان متولتتد  (11-3

 ممنوع می باشد.  سال(

 ها سرداور مسابقه تصمیم خواهد گرفت .تغییر در ترتیب اجرای بازیه  نیاز ب  در صورت(12-3

نفتتر داده   5نفر بوده و اجازه بازی بتته تتتیم كمتتتر از   5ها    حداقل نفرات یك تیم برای شركت در مسابقات باشگاه(  13-3

 نخواهد شد.

نهتتا بتتا  مغایرت آ شده در ارنج و های انجام بازی 9-3-2، 11-2-2،  12-1-2های در صورت عدم رعایت موارد ماده  (14-3

ها به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه هر دو باشگاه رعایت نكرده   ین نامه باخت به حساب آمده و نتیجه مابقی بازیآی

 یك امتیاز تعلق خواهد گرفت.  در جدول امتیازات،  باشند همان بازی حذف خواهد شد و در صورت تساوی به دو تیم

 از ، بازنده یك امتیاز و به عدم حضور تیم صفر امتیاز تعلق خواهد گرفت.ه سه امتیدر پایان مسابقه تیم برند  (15-3

 .ها رده بندی می شوند  ، مقامها برحسب امتیاز كسب شده در جدول مسابقات باشگاه( 16-3

مجموع    بازی های دو تیم در  تفاضلابتدا    های رفت و برگشت، بین دو تیم در مجموع بازیساوی امتیاز  در صورت ت  (17-3

بنتتدی    ردهدر مجمتتوع متتالک  های دو تیم، تفاضل گتتیمبندی خواهد بود سپس در صورت تساوی تفاضل بازی ردهک مال

بنتتدی محاستتبه    ردهها، تفاضل پوئن های دو تیم در مجمتتوع جهتتت  خواهد بود و در نهایت در صورت تساوی تفاضل گیم

 خواهد شد.

های رفت و برگشت، ابتدا تفاضل بازی های تیم هتتا  مجموع بازی  بیشتر در  در صورت تساوی امتیاز بین سه تیم یا  (18-3

بنتتدی   ردهدر مجموع سپس تفاضل گیم های تیم ها در مجموع و در نهایت تفاضل پوئن های تیم هتتا در مجمتتوع متتالک 

 خواهد بود .
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برای تستتاوی دو تتتیم    17-3ند بند  ها، گیم ها و پوئن ها دو تیم شرایط مساوی پیدا كرداگر در محاسبۀ تفاضل بازی :تذكر

 بندی بین آن دو تیم خواهد بود . مالک رده

-( در صورت امتیاز مساوی بین دو تیم و یا بیشتر و تساوی تفاضل بازی ها، گیم ها و پوئن ها، رده بندی بین آن تیم19-3

 ها توسط قرعه كشی انجام می گیرد.

دقیقه در زمین حاضر نشوند آن بازی با نتیجتته    5عذر موجه تا  نان بدون پس از اعالم بازی چنانچه هر یك از بازیك (20-3

 ( به نفع بازیكن حاضر اعالم می گردد.21  –0    0-21)

دقیقه قبل از شروع مسابقه طبق اعالم فدراستتیون متتی بایستتت الزامتتاً درستتالن محتتل      45بایست  ها میباشگاه(  3-12

و طبق دستتتورالعمل    دقیقه بعد تحویل نماید  15ون دریافت نموده و  دراسیده فماینن  مسابقات حضوریافته و برگه ارنج را از

در مراسم معارفه شتتركت    با حضور بازیكنان حاضر در ارنج و مربی یا سرپرست  ارائه شده در جلسه هماهنگی سرپرستان

سرداور به اطالع    ان لیگ یاپس از اتمام زمانبندی اعالم شده )یا زمانبندی جدید كه توسط سازم در غیر اینصورت    نمایند.

 ها رسیده باشد(، نتیجه بازی به نفع باشگاه حاضر اعالم خواهد شد.سرپرستان باشگاه

به حساب آمده و كمیته انضباطی می تواند او را طبق ضوابط مجتتازات   (5 -0تیمی كه در بازی حاضر نشود بازنده )( 22-3

 تعلق خواهد گرفت.  ره پایین تنقدی یا سقوط به دست نماید و طبق مقررات جرایمی
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 چهارم فصل  
 

  مقررررررررات امرایرررررري مسررررررابقات 
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قبتتل از    طبتتق زمتتان تعیتتین شتتده توستتط فدراستتیون  عدم حضور خود را   هر باشگاه بایستی اعالم حضور خود یا( 1-4

 كشی مسابقات كتباً به فدراسیون اعالم نماید.قرعه

بقات لیگ اعالم انصتتراف نمایتتد، هیئتتت بتتدمینتون  حضوردرمسادرصورتیكه باشگاهی قبل ازشروع قرعه كشی از(  2-4

  سیون اعالم نماید درغیر ایتتن صتتورتاستان مربوطه باشگاه جایگزین را بصورت كتبی به فدرا ورزش و جوانان  واداره كل

یون  فدراستت   بتته  به طور كامل انتقال نمتتوده و  با توافق كتبی  باشگاه را به استان دیگر  هیئت استان مربوطه می تواند امتیاز

  بدمینتون اعالم نماید.

باشگاههای لیگ برتر بایستی كه بصورت رسمی در اداره كل ورزش و جوانان استان مربوطه ثبت شده باشتتند، در    (4-3

های لیتتگ برتتتر آقایتتان و  ریال برای باشتتگاه  2 000 000 000غیر اینصورت میبایست یك قطعه چك تضمین شده به مبلغ  

های لیگ برتر بانوان؛ بعنوان تعهد مالی نزد سازمان لیگ تا انتهای فصل و ارائتته تستتویه  گاهبرای باش  الری  1 500 000 000

 حسابهای مربوطه قرار دهند.

بایست پس از بازدید تاییدیه برگزاری مسابقه را از سازمان لیگ  های محل برگزاری مسابقات می( در لیگ برتر، سالن4-4

بایست موارد مطرح شده در چك لیستتت ارستتالی از  ن منظور باشگاه میزبان مینمایند، بدیفدراسیون بدمینتون دریافت  

 سمت سازمان لیگ را تا قبل از بازدید برطرف نمایند.

بایستتت در  در صورت عدم تایید سالنی برای برگزاری مسابقات لیگ برتر توسط سازمان لیگ، باشتتگاه مربوطتته می :ذكرت

ی میزبانی مسابقات خود معرفی نمایتتد در غیتتر اینصتتورت حتتق میزبتتانی از آن  یگری را برااسرع وقت، سالن استاندارد د

 گردد.باشگاه صلب می

هیئت بتتدمینتون و اداره    تواند مسابقات را ادامه دهد  در صورتیكه باشگاهی در حین برگزاری مسابقات به دالیلی ن(5-4  

 ازیكنان معرفی نماید.همان بی با دیگر می توانند باشگاهاستان مربوطه ورزش و جوانان كل  

صورت عدم ادامه مسابقات ضمن جریمه نقدی كلیتته امتیتتازات آن  باشگاه جدید مسابقات را با نام خود ادامه می دهد در  

 موارد فوق بایستی به صورت كتبی به فدراسیون اعالم می گردد.  از جدول مسابقات حذف خواهد شد . باشگاه

و    ده باشند باشگاه جدید می تواند تا حد نصاب نفرات جدیتتد را معرفتتی نمایتتدان تكمیل نشچنانچه لیست بازیكن  :تذكر

 بازیكن اضافه نماید.  2درصورت تكمیل بودن نفرات قبلی تیم جدید می تواند تا 
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ی، امتیتتاز حضتتور آن باشتتگاه در آن  ها و هیئت های استتتان  توسط باشگاه  5-4و    2-4در صورت عدم رعایت موارد   :ذكرت

 ای حضور مجدد میبایست از دسته دو شروع نمایند.  ته لغو و بردس

هتتا    ها و ادارات كل و باشگاه زمان و مكان برگزاری هر مسابقه حداقل یك هفته قبل از برگزاری مسابقات به هیئت (6-4

 ابالغ خواهد شد.

   ر خواهد شد.مسابقات طبق زمان و تاریخ تعیین شده كه توسط فدراسیون اعالم می گردد برگزا(  7-4

هیچ باشگاهی حق تغییر در برنامه مسابقات را نداشته در صورت وجود مشكالت، باشگاه می توانتتد حتتداقل ظتترف  ( 8-4

 .تا تصمیم گیری انجام شود  روز قبل از مسابقه مراتب تغییر زمان مسابقه را كتباً به اطالع فدراسیون رسانیده 10مدت  

در مستتابقات بتترای آن دوره    شركتفدراسیون كارت    در سایترک الزم  مدا  رگذاریابپس از معرفی اعضاء باشگاه و ( 9-4

 صادر خواهد شد.

 زمان برگزاری مسابقه الزامی است.صادر شده از سوی فدراسیون بدمینتون در   (شناسایی  ) كارت  كارت ID ارائه(  10-4

    قه در محل حضور یافتتته و ختتودز شروع مسابنماینده فدراسیون و داوران اعزامی می بایست حداقل یك روز قبل ا( 11-4

 معرفی نماید. مسئول باشگاه میزبان  را به

 .  برای برگزاری مسابقات حتی االمكان همراه ناظر فدراسیون ازداوران غیر بومی استفاده خواهد شد(  12-4

 .باشگاه میزبان می باشد  دهعهه  بو سر داور و داوران اعزامی  نماینده فدراسیون   و پذیرایی   مین محل اقامت( تأ13-4

 میزبان می باشد.  باشگاه عهدهه  و سایر موارد مورد نیاز ب  مین محل تمرین، مسابقه( تأ14-4

  باشگاه میزبان موظف است، یك جلسه تمرینی یك ساعته برای تست كورت روز قبتتل از بتتازی بتتیندر لیگ برتر،   : ذكرت

   ر اختیار باشگاه مهمان قرار دهد.د  قهدر همان زمین محل مساب  19الی    16های   ساعت

  دهدرصتتد باقیمانتت   20باشگاه میزبان و  ماشاگران ختیار تدر ااگران صندلی های تماشای د فضدرص 80در لیگ برتر،  (4-15

 باشد.یمهمان م ختیار باشگاه در ا

گاه  ای باشتت رت تقاضتت وصتت و در    (ان یا مهمانمیزب)  هیك باشگافیت تماشاگران  ره حد نصاب نرسیدن ظدر صورت ب  :  ذكرت

 رد.گاه مقابل قرار گین باشاگرار تماشیاتختواند در امی  ، آن فضامقابل

 



 
 

 آیین نامه و مقررات مسابقات باشگاهی بدمینتون 

 
18 

 

 .خواهد شدبرگزار  مسابقاتج ایتآنالین نپخش نرم افزار بومی برای  توسط  1401سال  لیگ برتر( 4-61

ی،  مجتترز شركت ا ید الیسنسز قبیل خرین سیستم ارای ااجكه مقدمات  وظف استه میزبان م گادر لیگ برتر، باش  :  ذكرت

زی و  داو راه ان؛  روع لیگ برتر  ز شرا قبل اوارد تهیه بقیه م  پرسرعت و اینترنت تهیه ؛ دو عدد ال سی دیتهیه بلت، هیه تت

 جام دهد.انمسابقات    ریمان برگزادر زم را  استفاده از این سیست

 در لیگ های برتر و دسته یك هزینه توپ مسابقات بر عهده باشگاه ها می باشد.( 17-4

 ها به عهده خود باشگاه خواهد بود. مین كلیه هزینه های مسافرتی باشگاه( تأ18-4

 :ها جهت مسابقات مختلف به شرح زیر می باشد رودیه باشگاهمبلغ و(  19-4

 لریا  100.000.000               لیگ برتر بانوان                          ریال  150.000.000             لیگ برتر آقایان                    

 ریال  60.000.000                   لیگ دسته اول بانوان         ریال            80.000.000            لیگ دسته اول آقایان          

 ریال  40.000.000            دسته دوم  بانوان    لیگ                       ریال  50.000.000             سته دوم  آقایاندلیگ           

 انجام یا عدم انجام یك مسابقه فقط از اختیارات نماینده فدراسیون و یا سرداور مسابقه خواهد بود.(  20-4

نات، محتتل استتكان را  ودشان بوده و هر باشگاهی با توجه به امكا( در لیگ برتر، محل اسكان باشگاه مهمان بعهده خ4-21

 كند.باشگاه خود را فراهم می

باشد كه قبل از شروع مسابقات توسط نتتاظر فدراستتیون   تهیه خوابگاه به عهده میزبان میهای یك و دو،  در لیگ(  22-4

سكان انجام خواهد شتتد و در صتتورت عتتدم  ات تأیید بازدید قرار خواهد گرفت و در صور  وضعیت خوابگاه مورد بررسی و

 محل اسكان میبایست محل مناسب دیگرری جهت اسكان تیم ها مشخص گردد. تأیید

رآن تاریخ معوقه اعتتالم خواهتتد  درصورت حضور بازیكن درمسابقات برون مرزی زیر نظر فدراسیون مسابقه فوق د(23-4

 .شد

نتتان فقتتط مجتتاز بتته  دست لباس متحدالشكل تهیه نمایند و بازیك 2باشگاه ها موظفند برای بازیكنان تیم حداقل (24-4  

 استفاده از این لباس تیمی برای بازی می باشند .

بیان ملزم به رعایت مقررات لباس و تبلیغتتات لبتتاس بازیكنتتان در طتتول  رباشگاه ها برای تهیه لباس بازیكنان و م  (25-4

 مسابقات هستند.

 اهن اجباری است.نوشتن نام بازیكن در پشت پیر :1تذكر
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 پشت پیراهن اجباری است.  نوشتن نام تیم در  :2تذكر

 امالً متفاوت بپوشند.و باشگاه، باید لباس های با رنگ كبازیكنان مقابل هم از د :3تذكر

تبلیغات لباس مربیانی كه در جایگاه مربی می نشینند، همانند قتتوانین  طبق قانون جدید مقررات لباس و تبلیغات،   :4تذكر

 لیغات لباس بازیكنان می باشد.تب

ر هفته از مسابقات، روز قبل از برگزاری مسابقه رنگ لباس توسط سرداور مسابقه با تیم ها هماهنگ می شود  ( در ه26-4

 و اولویت برای انتخاب رنگ لباس با میزبان مسابقه می باشد.

رار  كه بر روی سایت فدراسیون قتت   در مسابقات راسرپرستان  مربیان و رفتار ( همۀ مربیان و سرپرستان باید مقررات 27-4

 دارد را رعایت نمایند.

 رفتار بازیكنان در مسابقات را كه بر روی سایت فدراسیون قرار دارد را رعایت نمایند. مقررات( همۀ بازیكنان باید 28-4

 مسابقات الزامیست .  هماهنگی جهت حضور پزشكیار در سالن مسابقات بر عهده میزبان بوده و قبل از شروع(  29-4

از كتتل    %60قات حكم قهرمانی به بازیكنانی كه در لیست باشگا ها بوده اند تعلق متتی گیتترد كتته در  در پایان مساب( 30-4

 مراحل در كنار تیم حضور داشته باشند كه تأیید كننده این مورد سرداور مسابقات خواهد بود .

 ی موارد زیر را رعایت نمایند:ست، بایگیرندمكت باشگاه با صندلی مربیگری قرار میتی كه روی نینفرادر لیگ برتر، ( 4-13

لباس كادر فنی باشگاه )شتتامل مربتتی، كمتتك مربتتی، تتتداركات پزشتتك و ..( میبایستتت لبتتاس ورزشتتی  (  4-31-1

 تواند متفاوت از لباس بازیكنان باشد(تبلیغ لباس باشد. )لباس كادر فنی میمتحدالشكل طبق قوانین و مقررات 

 گیرند میبایست با لباس تیم یا لباس كادر فنی باشند.می نفراتی كه در جایگاه مربی قرار(  4-31-2

های حین مسابقه، نفراتی كه برای راهنمایی بازیكنان در كنار زمین )در جایگاه مربتتی(  در زمان استراحت  (  4-31-3

 گیرند باید با لباس تیم یا لباس كادر فنی باشند.قرار می

ارند )شامل همتته عوامتتل بتته جتتزء متتدیر و سرپرستتت باشتتگاه(  ها حضور دذخیرهنفراتی كه روی نیمكت  ( 4-31-4

میبایست با لباس ورزشی باشند )ترجیحا لباس تیم را بپوشند(و به هیچ عنوان حق نشستن روی نیمكتتت بتتا لبتتاس  

 رسمی، غیررسمی شامل جین و ... را ندارند.

ورزشی روی نیمكت تیم حضتتور داشتتته  توانند با لباس رسمی و یا لباس  فقط مدیر و یا سرپرست باشگاه می    تبصره:

 باشند.
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دارنتتد میبایستتت در حتتین برگتتزاری  بازیكنان و كادر فنی و كادر مدیریت باشگاه كه روی نیمكت حضور  (  4-31-5

   .مسابقه روی صندلی خود نشسته و شئونات اخالقی را رعایت كنند

ته و میبایستی در رختكن و یا مكانی كتته در  ها را نداشبازیكنان اجازه تعویض لباس بر روی نیمكت ذخیره(  4-31-6

 انظار عمومی قرار ندارد، لباس خود را تعویض نمایند.

نامته آیین  راساس گزاش سرداور، باشگاه و یا شخص متخلف طبقب  ؛31-4در بند    صورت عدم رعایت موارد ذكر شدهدر    ذكر:ت

 خواهند شد.   جرایم شامل جرایم نقدی
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                    پنجم فصل  

 نقل و انتقاالت 
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هتتا بتتا   های كشور بر اساس عقتتد قتترارداد بتتین باشتتگاه  هرگونه نقل و انتقاالت بازیكنان و مربیان در سطح باشگاه(1-5

 ن نامه و دستور العمل های فدراسیون باید صورت گیرد.ییبازیكنان و مربیان و با رعایت آ

معرفی نمایند و در صورتیكه قبل از   4-22و  3-8ماده د نظر خود را براساس ها بایستی بازیكنان و مربیان مور  باشگاه(  2-5

می توانند نفرات تكمیلی خود   5-4و  4-9و  4-8ها تعداد معرفی شدگان كامل نباشد در حین مسابقات با رعایت ماده  بازی

 را اعالم نمایند.

با هتتیچ باشتتگاه دیگتتری دارای  می با باشگاه بوده و  كلیه بازیكنان و مربیان معرفی شده بایستی دارای قرارداد رس(  3-5

 قرارداد نباشد.

ها بازی نكرده باشد و قراردادی نیز با هیچ باشگاهی    چنانچه بازیكن یا مربی در هیچ یك از مسابقات رسمی باشگاه(  4-5

در  بتتا باشتتگاه متتورد نظتتر   ن نامه با عقد قراردادییبا رعایت سایر موارد آنداشته باشد آزاد محسوب می گردد و می تواند 

 .  مسابقات شركت نمایند

  شتتروعقبل از  در مسابقات بازی نكرده باشند برای تغییر باشگاه تا  كه با باشگاه قرارداد امضاء كرده اند و  یبازیكنان(  5-5

گاه مربوطتته  منوط به داشتن رضا یت نامه كتبی از سوی باشتت  با باشگاه جدید به عقد قراردادمسابقات مجاز  دوم نیم فصل

 می باشند.

  شتتروعقبتتل از  تغییر باشگاه تا اند جهت  داشتهن  حضوردر مسابقات    كه با باشگاه قرارداد امضاء كرده اند و  مربیانی(  6-5

منوط به داشتن رضا یت نامه كتبی از سوی باشتتگاه مربوطتته  با باشگاه جدید به عقد قرارداد مسابقات مجاز دوم  نیم فصل

 می باشند.

قرارداد امضاء كرده اند و در مسابقات برای باشگاه مربوطه بازی كرده باشند، در صورت أختتذ  یكنانی كه با باشگاه ( باز7-5

در نیم فصل)حدفاصل پایان نیم فصل اول و شروع نیم فصل دوم( می توانند    ، رضایت از باشگاه مربوطه و تأیید فدراسیون

 زی كنند.برای باشگاه جدید با  با باشگاه جدید قرارداد نوشته و در نیم فصل دوم

كه در باشگاه دیگری در همان فصل بتتازی كتترده استتت در نتتیم فصتتل   یك بازیكن( هر باشگاه فقط مجاز به گرفتن 5-8

 )حدفاصل پایان نیم فصل اول و شروع نیم فصل دوم( می باشد.
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باشتتگاه بتتا    2تقل گتتردد تراضتتی كتبتتی چنانچه بازیكن یا مربی قبل از پایان قرارداد بخواهد به باشگاه جدیدی من( 9-5

برای انتقال نیاز خواهد بود و در این صورت بازیكن یا مربتتی در باشتتگاه    5-7و    5-6،    5-5بازیكن یا مربی و رعایت ماده  

باشگاه از سوی باشگاه قدیم به فدراسیون پرداختتت   2% مبلغ مورد توافق   10  جدید مطابق قرارداد سابق عمل می نماید و

 .می گردد

با پرداخت كلیه هزینه ها و تسویه   و  اند بصورت یكطرفه قرارداد خود را با بازیكن یا مربی فسخ نمایدباشگاه می تو( 10-5

 . نمایداعالم  نیز و علل فسخ قرارداد را   اعالم كردهبه فدراسیون    كتباً ، فسخ قرارداد را یا سرپرست مربی ، حساب بازیكن 

 .قابل اجراء خواهد بود  دوم نیم فصلقبل از شروع  كلیه نقل و انتقاالت تا(11-5

  بازیكن باشگاه 1فقط  یید هیئت یا فدراسیون بازیكنان آزاد  وأیر در حین مسابقات می تواند با تباشگاه در موارد ز  (12-5

به ختتدمت در  های مربوطه بطور موقت برای حداكثر یك فصل با عقد قرارداد  های دسته دیگر را با تراضی كتبی با باشگاه

 .  آورد

 فوت بازیكن یا بازیكنان به هر دلیل (1-12-5

 یید فدراسیون پزشكی یا هیئت های پزشكی استانأبه ت یا نقص عضو بیماری غیر قابل عالج ( 2-12-5

 .باشد یید هیئت و فدراسیون رسیدهر بازیكن در مسابقات گردد و به تأبه دلیل سایر موارد كه منجر به عدم امكان حضو (3-12-5

بتتا تراضتتی دو باشتتگاه صتترفاً از طریتتق   داخلتتی و ختتارجیهای  نتقال بازیكنان ایرانی و خارجی با باشگاها نقل و( 13-5

 های ذیربط و براساس مقررات بین المللی امكان پذیر است، در غیر اینصورت قرارداد مذكور معتبر نیست.  فدراسیون

هتتای جتتانبی   د شده باشد، معتبر است و سایر توافتتقكن در متن قرارداد قیباشگاه و بازی  2هر مبلغی كه با توافق    (14-5

كل مبلغ قرارداد و توافق های جانبی به عنوان جریمه از سوی باشگاه بتته   %20فاقد اعتبار است. در صورت مشاهده تخلف 

 فدراسیون پرداخت می گردد.

بازی اعزام متتی شتتوند  ی كه به خدمت مقدس سردر صورت شركت تیم های نظامی در لیگ های سراسری، بازیكنان(15-5

 باید در صورت درخواست آن تیم ها به عضویت آن تیم ها درآمده و اجازه حضور در باشگاه های دیگر را ندارند.  

در صورتی كه بازیكنی كه تحت قرارداد باشگاهی قرار دارد و به خدمت مقدس ستتربازی اعتتزام گتتردد در صتتورت    تذكر:

امه می شود. در صورت عدم تراضی  ین نیمشمول مفاد این آاین انتقال    ازیكن، نظامی برای حضور آن بدرخواست تیم های  



 
 

 آیین نامه و مقررات مسابقات باشگاهی بدمینتون 

 
24 

 

باشگاه و عدم امكان بازی برای بازیكن در باشگاه طرف قرارداد مدت عدم انجام بازی در طول خدمت سربازی بتته طتتول   2

راسیون رسماً تغییتتر پیتتدا متتی  یید فدأقرارداد با ت  ن صورت تاریخ پایانمدت قرارداد، خود به خود اضافه می شود و در ای

 كند.

چنانچه قرارداد تنظیمی رسماً در هیئت استان متبوعه ثبت نشده باشد حضور بازیكن در باشتتگاه و تتتیم مربوطتته   (16-5

 غیر مجاز تلقی می گردد.

ربوطه رستتیده  مضای باشگاه و هیئت م به مهر و ابایست  ان میسرپرست و  ، مربیان قرارداد  بازیكنان كلیه برگه های( 17-5

 باشد و به فدراسیون ارسال گردد . 

حتمتتاً    د متتی بایستتت جهتتت قتتراردادیننما می استان خود مبادرت به فعالیت های خارج از كه درباشگاهی بازیكنان  :تذكر

د بتته فدراستتیون ارستتال  را داشته و باشگاه مربوطه فرم رضایت نامه را به همراه قتتراردارضایت نامه كتبی ازهیئت استان 

 نمایند .

یدیتته  أیباشگاه خود بسته باشند میبایست جهت فصل جدید مسابقات ت ساله با3یا   2درصورتیكه بازیكنان قرارداد    :تذكر

 یئت استان مبدأ را ارائه نمایند.ازه

جتتع  ان آختترین مرها بر سر بازیكن یا مربی، كمیته حل اختتتالف فدراستتیون بعنتتو  در صورت اختالف بین باشگاه(  18-5

 خواهد كرد.ی نهایی را صادرأگیری رتصمیم 

،    5-4با رعایت بنتتدهای   قبل از شروع نیم فصل دومباشگاه ها در صورتی كه لیست تیمی آن ها كامل نشده باشد ( 19-5

 توانند بازیكن اضافه نمایند.می  5-8و    7-5،  5-5

قتترارداد   %10بوده و در صورت پرداختتت تیم های دیگر الزامی  داشتن فرم رضایت نامه برای بازیكنان غیربومی در  (  20-5

 بازیكن به حساب هیئت مربوطه، هیئت ملزم به دادن رضایت نامه می باشد.

بایستی توسط باشگاه نهایتاً در پایان نیم فصل به هیئتتت بتتدمینتون    10-8% از مبلغ قراردادهای منعقد در ماده   10( 21-5

   داخت گردد.ی استفاده می كند پرم استانی كه از بازیكن غیر بو
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 ششم فصل  

 ها   وظایف استان 
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ی  نگاه، همتت مین نظم محل برگزاریأز تعیین كادر برگزاری مسابقات، تمسئولین برگزاری مسابقات در هر استان اعم ا( 1-6

و هیئتتت استتتان   نتتانورزش و جوااداره كتتل  و هماهنگی الزم  بتتااورژانس و پزشكیار و دیگر موارد مورد نیاز  ، حراستبا 

 است. باشگاه  عهده ربمربوطه 

عهتتده  ه  بتت   …آماده سازی محل برگزاری مسابقات در هر استان اعم از سالن مناسب، نور، تور، صوت، پایتته تتتور و  (  2-6

 باشگاه میزبان می باشد.

 .  های انجام شده جهت درج در رسانه های گروهی ارسال هرچه سریعتر نتیجه بازی(  3-6

 .ی به عهده باشگاه میزبان می باشدان اعزام ن محل اقامت و پذیرایی از ناظرین و داورتأمی(  6-4

 ( هماهنگی جهت حضور پزشكیار در سالن مسابقات بر عهدۀ باشگاه میزبان است.6-5

 ( نصب تابلوهای تبلیغاتی در كنار زمین طبق الگویی كه فدراسیون در اختیار باشگاه قرار می دهد.6-6
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 هفتم فصل  

 تعهدات  
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 به بازیكنان : باشگاه نسبت تعهدات 

باشگاه بایستی با بازیكنان و مربی تیم قرارداد منعقد نماید و حداكثر مدت قرارداد سه سال می باشد و حداقل آن (  1-7

 نیم فصل می باشد. یك  

ذیه و جبران وقت صرف شده بتترای  باشگاه موظف است نسبت به تعیین مبلغ ماهیانه بابت هزینه ایاب و ذهاب و تغ(  2-7

 . و مربیان اقدام نماید بر اساس قرارداد فی ما بینبازیكنان  

باشگاه موظف است تعهدات مالی خود را نسبت به بازیكن در ابتدای هر سال به نسبت كل قرارداد تتتیم و در وجتته  (  3-7

 ان با باشگاه خواهد بود.بازیكن پرداخت نماید )نحوه پرداخت كل قرارداد( بر اساس توافق بازیكن

 در وجه هیئت بدمینتون استان بابت بازیكن مربوطه پرداخت گردد. باید قرارداد توسط باشگاه  كل    % 10 :تذكر

های جانبی از نظر ایتتن  قهر مبلغی با توافق باشگاه و بازیكن در متن قرارداد قید شده باشد معتبر است و سایر تواف(  4-7

قرارداد به عنوان جریمه به فدراسیون بتتدمینتون    كل مبلغ  %20ی باشد در صورت مشاهده تخلف  فاقد اعتبار م فدراسیون 

 پرداخت می گردد.

باشگاه موظف است بازیكن را در برابر فوت و سوانح، صدمات و نقص عضو و هرگونه بیماری ناشتتی از مستتابقات یتتا  ( 5-7

ان بیمه نموده  طریق فدراسیون پزشكی جمهوری اسالمی ایر  های داخل و خارج از كشور از  تمرینات یا به هنگام مسافرت

 و بیمه نامه ضمیمه قرارداد شود.

 ها می توانند عالوه بر بیمه فدراسیون پزشكی بازیكنان را بیمه حمایتی نمایند. باشگاه :تذكر

ین نامتته هتتای  یتت دام و آاقتت ین نامه داخلی باشگاه  یكردن بازیكن به مفاد مندرج در آ  ظف است نسبت به آگاهوباشگاه م ( 6-7

 ی مصوب فدراسیون بدمینتون را با اخذ امضاء وا ثر انگشت سبابه به بازیكنان ابالغ نماید.مسابقات و انضباط

 ظف است مدت زمان مرخصی بازیكنان را در قرارداد ذكر نماید.وباشگاه م (  7-7

های مربوط به مستتابقه    ابقات و یا مسافرت، مس  ظف است در صورت مصدومیت بازیكن ناشی از تمریناتوباشگاه م (  8-7

در صورتیكه این مصدومیت خارج از موارد یاد شتتده باشتتد  .  قرارداد را كامالً به انجام برساند و بالعكس    وظایف مندرج در

 بازیكن حق ادعای مزایای مربوطه را نخواهد داشت.
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ید و نیتتز  مانواند مزایای مدت محرومیت را پرداخت نهرگاه بازیكن از مسابقه یا مسابقاتی محروم گردد باشگاه می ت(  9-7

 تنبیهات انضباطی را در نظر گیرد.

ظف استتت كتتل مبلتتغ قتترارداد را بتته بتتازیكن  ود و یا در مسابقات شركت ننماید م در صورتیكه باشگاه منحل گرد  (10-7

 پرداخت نماید.

واند از چك تضمینی سپرده شتتده استتتفاده و  در صورت عدم رعایت تعهدات مالی از طرف باشگاه فدراسیون می ت (11-7

در صورت عدم كفایت آن را از طریق مراجع قانونی به نیابت از بازیكن اقدام نماید و یا اینكه خود بتتازیكن اقتتدام خواهتتد  

 نمود.

ین  ها بایستی از نظر خدمت نظام وظیفه مشخص گردد و عقد قرارداد با غایبین و مشتتمول وضعیت بازیكنان باشگاه( 12-7

 ممنوع است.

 تهای احتمالی قراردادها برعهده و ذمه باشگاه است.توضیحاً كلیه مالیا(  13-7

 در تنظیم قرارداد باشگاه بایستی موارد زیر را رعایت نماید.( 14-7

ه قرارداد در پنج نسخه تنظیم شود كه پس از ثبت در دفتر هیئت استان یك نسخه به فدراسیون، یك نستخه بته باشتگا(  1-14-7

ی تسلیم و یك نسخه جهت ارائه به اداره مالیات و یك نسخه نزد هیئت استان بتاقی متی طرف قرارداد یك نسخه به بازیكن یا مرب

 بر روی سایت فدراسیون بدمینتون در قسمت دانلودها قابل دریافت می باشد. ماند. نمونه فرم این قرارداد 

كه در دفاتر اسناد رسمی گواهی امضتاء  خذ رضایت نامه ولی قانونی بازیكنأ وط بهمنسال  18عقد قرارداد با بازیكنان زیر   (2-14-7

 می باشد و این رضایت نامه باید به تأیید هیئت استان برسد. شده 

ها در موقع تنظیم قرارداد با بازیكنان در صورت ابهام بازیكن موظفند كه وضعیت بازیكن را از نظر قرارداد قبلی در  باشگاه(  3-14-7

د. نتفدراسیون استعالم  و سپس اقدام به تنظیم قرارداد جدید نمایاز باط با سایر استانها داخل استان از طریق هیئت استان و در ارت
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 : بازیكن نسبت به باشگاه تعهدات 

ی از  بازیكن قبل از اتمام مدت قرارداد حق ندارد در باشگاه دیگری قرارداد امضاء نماید مگر با رضایت نامتته رستتم(  15-7

 رسماً قرارداد خود را فسخ نموده و به اطالع فدراسیون برساند.باشگاه قبلی كه در اینصورت باشگاه  

بازیكن نمی تواند در طول زمان قرارداد بدون اجازه رسمی باشگاه خود در تمرینات باشگاه دیگری شركت و یا در بازیهای (  1-15-7

 رسمی و غیر رسمی باشگاههای دیگر شركت نماید. 

 یید فدراسیون یا هیئت استان جرایمی برای بازیكنان در نظر گیرد. أت در اینصورت باشگاه می تواند با (2-15-7

ی نهتایی را أدر صورت عقد قراردادهای همزمان از سوی بازیكن با چند باشگاه و عدم حل موضوع فدراسیون بدمینتون ر  (3-15-7

 فدراسیون می باشند. ی أاعالم و بازیكن و باشگاه ملزم به اجرای ر

های ورزشی كه بطور عرف و منطق و برنامتته   ست در كلیه جلسات تمرین ومسابقات و مسافرتبازیكن موظف ا(  16-7

اجرا نماید و در صورت استنكاف، باشتتگاه متتی توانتتد طبتتق    را  نریزی شده باشد حاضر و دستورات مسئولین و مربیا

 .نبیهات انضباطی برای بازیكن اعمال نمایدضوابطی كه قبالً تعیین و اعالم شده باشد ت

در صورتیكه بازیكن به هر دلیل ممنوعیت قرارداد داشته و قرارداد امضاء نمایتتد موظتتف استتت برابتتر درخواستتت  ( 17-7

باشگاه كلیه وجوه اخذ شده و خسارات وارده را بازپرداخت نماید و با اطالع باشگاه مشمول مقررات انضباطی فدراستتیون  

 ردید.خواهد گ

ب فدراسیون بدمینتون عمل ننماید باشتتگاه  ها مصوّ  ین نامه باشگاهیمفاد قرارداد و آبازیكن بر اساس  در صورتیكه   (18-7

می تواند برای احقاق حقوق خود از طریق كمیته انضباطی فدراسیون اقدام كند و از فدراسیون تقاضای محرومیت بازیكن  

حروم و حداكثر تتتا پرداختتت مبلتتغ  فدراسیون بدمینتون بازیكن از حقوق خود م خاطی را نماید. در اینصورت به تشخیص 

 گردد.قرارداد محكوم می

 



 
 

 آیین نامه و مقررات مسابقات باشگاهی بدمینتون 

 
31 

 

 

 

 هشتم فصل  

 و رسانه تبليغات 
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كه   ت فدراسیون جهانی بدمینتون( براساس مقررا…انجام هرگونه تبلیغات )لباس بازیكنان، محوطه سالن، پوستر و    (1-8

جمهوری اسالمی ایران  ورزش و جوانان    وزارت  ینكه تابع قوان  راسیون قابل دسترس می باشدترجمه آن بر روی سایت فد

 امكان پذیر می باشد.  باشد با هماهنگی سازمان لیگ فدراسیون بدمینتونمی

از آن فضتتا در اختیتتار ستتازمان لیتتگ    %40از كلیۀ فضاهای تبلیغاتی و محوطه سالن بازی در اختیار باشگاه و    60%  (2-8

 راسیون می باشد.فد

از این    30ش زنده لیگ برتر از سیمای سراسری جمهوری اسالمی ایران توسط سازمان لیگ، %در صورت وجود پخ  :تبصره

 در اختیار سازمان لیگ خواهد بود.  70فضای تبلیغاتی در اختیار باشگاه میزبان و %

 ارائه شده توسط سازمان لیگمتر طبق دستورالعمل   3تابلو تبلیغاتی به طول    12تهیه و نصب   (3-8

بایست بنر میكسد زون مسابقات كه توسط سازمان لیگ طراحی شده است را چاپ نمتتوده را در  میزبان میباشگاه    (4-8

 .در سالن محل مسابقات نصب نماید اسپیسمحل مشخص شده  بر روی  

های دیتتداری،  ها برای انتشتتار در رستتانههرگونه مصاحبه یا گرفتن عكس رسمی توسط بازیكنان و كادر فنی باشگاه  :تذكر

 شتاری و مجازی باید در جلوی میكسد زون باشد.نو

ته  حضورداشتت كه در ارنج مسابقه    در لیگ برتر، بعد از اتمام مسابقه، سرمربی یا یك مربی و یك بازیكن از هر باشگاه  :تذكر

، در غیتتر اینصتتورت باشتتگاه  باشندمید زون ملزم به انجام مصاحبه و پاسخگویی به اصحاب رسانه در جلوی میسك  است، 

 شود.متخلف مشمول جریمه مربوطه می

بایست امكانات الزم برای پخش زنده در فضای مجازی )مانند اینترنت پرسرعت، پایه دوربین و ..(  باشگاه میزبان می(  5-8

 را فراهم نماید.

در سالن   بایستمیستند  بان هزكه در مسابقاتی كه می  باشدای و عكاس میای باشگاه شامل رابط رسانهكادر رسانه   (8-6

ای را در قبل، حین و بعد از های ارائه شده در جلسه هماهنگی سازمان لیگ با رابطین رسانهلدستورالعمو  حضور داشته  

 مسابقه اجرا نمایند. 

ت بعنتتوان كتتادر فنتتی در باشتتگاه  ای ثابت در طول لیگ استفاده نماید و این نفراهر باشگاه میبایست از تیم رسانه (8-7

 .مایدتواند شركت ندیگر در لیگ برتر، یك یا دو نمی
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 ها مهت شرکت در ليگ: نحوه ثبت نام باشگاه     الف( 

برای شركت در مسابقات باشگاهی، باشگاه های متقاضی باید ابتدا اعالم آمادگی خود را توسط هیئت مربوطتته طبتتق   

اه توستتط  ون، برای فدراسیون ارسال نمایند، سپس كد كاربری و رمتتز عبتتور پنتتل كتتابری باشتتگزمان بندی فدراسی

 فدراسیون در اختیار مسئول باشگاه قرار می گیرد.

هر باشگاه پس از ورود به پنل كاربری و با پرداخت ورودیه می تواند اسامی نفرات خود را طبق زمان بندی فداستتیون   

 جهت ثبت اسامی، ثبت نماید.

ون امكانپذیر است لذا قبتتل از ثبتتت نتتام  از آنجایی كه ثبت نام آنالین نفرات، فقط با داشتن كارت عضویت فدراسی ذكر :ت

 اسامی همۀ آنها باید در سامانه فدراسیون عضو بوده و در صورت نیاز كارت خود را تمدید نمایند.

صورت جداگانه در سامانه ثبت نام بارگتتذاری  كارت)كارت شناسایی( برای هر شخص باید ب IDمدارک زیر برای صدور  

 گردد.

 رست كه ممهور به مهر هیئت بدمینتون استان و باشگاه باشد. قراردادبازیكن، مربی و سرپ -

 كارت بیمه ورزشی  -

 رضایت نامه بازیكن از هیئت بدمینتون استان.  -

روز قبتتل از شتتروع مستتابقات   5حتتداكثر یك نسخه از قرارداد هر فرد و رضایت نامه بازیكن از هیئت استان باید  تذكر:

 تحویل فدراسیون گردد.



 
 

 آیین نامه و مقررات مسابقات باشگاهی بدمینتون 

 
35 

 

 

 1401ليست بازیکنان برتر مهت شرکت در ليگ برتر سال  ب(  

 4بازیكن برتر و در لیگ برتر بانوان حداكثر با   3كثر با ، هر باشگاه مجاز است در لیگ برتر آقایان حدا2-1-11طبق بند  

 ، قرارداد امضا نماید.1401شركت در لیگ برتر سال   ست باال برایبازیكن برتر از لی

   

 بانوان  آقایان 

 تهران  ثریا آقایی حاجی آقا  خراسان رضوی  سعید بابیانی 

 تهران  پریا اسكندری  تهران  محمد پایروند 

 تهران  نرگس افشاری  ن اهمد امیر جباری 

 تهران  ساره امینیان  كرمانشاه علی حیاتی 

 آذربایجان شرقی  فاطمه بابائی  تهران  فرزین خانجانی 

 البرز  پذیرفكار  شیوا تهران  نیما رستم پور 

 تهران  رومینا تاجیك  خراسان رضوی  ایی مهدی رض

 تهران  یگانه تفرشی  تهران  آرمین زكی زاده 

 كرمان  ساغر رفیعی سیستان و بلوچستان صالح سنگ تراش 

 تهران  نسیم صفایی  ان كردست مهران شهبازی 

 تهران  هاجر كبیری  یزد انی علی فقیه خراس

 اصفهان  یگانه كرمانی  تهران  علیرضا كرمی 

 البرز  می هاش كیانا گیالن  قیحسن مت

 تهران  هاله همدانچی   

 هران ت حنانه یعقوب زاده   


