
 فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران

 « 1401در سال   بانوانهای بدمینتون برترین رنکینگ نامه ین یآ »

 استان مرکزی / شهرستان محالت   –  12/10/1401لغایت   08/10/1401

 فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران  ➢ برگزارکننده 

 شرایط عمومی 

 الزامیست.  عضویت فدراسیون بدمینتونداشتن کارت  ➢

 ست دارای کارت بیمه ورزشی باشند. شرکت کنندگان میبای ➢

 شرکت کنندگان الزامیست. رعایت شئونات اسالمی برای  ➢

 1401سال   ماه دی 12 دوشنبه لغایت  ماهدی   9 جمعه ➢ مسابقات  تاریخ

 استان مرکزی / شهرستان محالت  ➢   محل برگزاری 

 محل اسکان 

 متعاقبا اعالم خواهد شد  ➢

 09183693400تلفن هماهنگی: سرکار خانم بهمنی  ➢

 باشد. هزینه تغذیه با میزبان می  ➢

  جمعهدی ماه برای بازیکنان جدول مقدماتی و عصر روز  8مورخ  به ج شنن پزمان ورود عصر روز  ➢

 باشد. دی ماه برای ورزشکاران جدول اصلی می  9

 گردند، باید محل اسکان را ترک نمایند. مسابقات حذف میبازیکنانی که از جدول  ➢

 ثبت نام 

 توانند طبق لیست در این مسابقات شرکت نمایند. نفرات برتر رنکینگ بزرگساالن می ➢

  شنبهپایان وقت اداری روز تا   1401/ 09/ 19صبح روز شنبه  8ثبت نام آنالین مسابقات از ساعت  ➢

  iranbadminton.orgی فدراسیون بدمینتون به نشانی تدرگاه اینترن  از طریق 1401/ 09/ 26

 . امکانپذیر است

در   M&Qنفرات ثبت نام شده در مسابقات، طبق امتیاز رنکینگ یکنفره و دونفره، در لیست   ➢

 . گیرندلیست جدول اصلی؛ لیست جدول مقدماتی؛ و لیست ذخیره قرار می

تیم در   14بازیکن در بخش یکنفره و   28حداکثر  طبق توضیحات بخش رویدادها و جدول؛  ➢

 . حضور دارند )مجموعا در جداول مقدماتی و اصلی( بخش دونفره در این مسابقات 

 تواند همراه بازیکنان خود برای این مسابقات ثبت نام نماید. هر استان حداکثر یک مربی را می ➢

 رویدادها و جدول 

گروه   4در  ورزشکار 16ورت دوره ای با حضور مقدماتی بصمسابقات یکنفره، ابتدا در جدول   ➢

 ند.کاول هر گروه به جدول اصلی راه پیدا می  و نفرگردد می چهارتایی برگزار 

در چهار  ورزشکار، در مرحله اول بصورت دوره ای  16جدول اصلی مسابقات یکنفره با حضور  ➢

  کنند کهورزشکار به مرحله بعد صعود می گردد که از هر گروه دو گروه چهارتایی برگزار می 

 گردد. برگزار می  تایی حذفی مصوب فدراسیون 8طبق جدول  مراحل بعدی بصورت حذفی 

گروه   2تیم دونفره در    8مسابقات دونفره، ابتدا در جدول مقدماتی بصورت دوره ای با حضور  ➢

  )طبق ثبت نام  کند. ا می گردد و تیم اول هر گروه به جدول اصلی راه پیدچهارتایی برگزار می 

  گیرند کهانجام شده، تیم های دونفره در جدول اصلی، جدول مقدماتی و لیست ذخیره قرار می 

 ص خواهند شد.(خمش ها این جایگاه   M&Qدر لیست  
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در دو   ، در مرحله اول بصورت دوره ایتیم دونفره 8دونفره با حضور جدول اصلی مسابقات  ➢

که در   کنندگردد که از هر گروه دو تیم دونفره به مرحله بعد صود می گروه چهارتایی برگزار می 

 کنند.مرحله نیمه نهایی بصورت ضربدری با یکدیگر رقابت می 

 تعداد نفرات جدول مقدماتی تعداد نفرات جدول اصلی  رویداد 

 از جدول مقدماتی  مستقیم

 16 4 12 بانوان یکنفره  

  8حداکثر  2 6 بانوان دونفره 

انتشار سیدبندی و  

 M&Qگزارش 
 گردد. منتشر می 1401/ 10/ 03در تاریخ  M&Qسیدبندی مسابقات و گزارش  ➢

 گردد. منتشر می  1401/ 10/ 05تاریخ جدول مسابقات در  ➢ انتشار جدول

 شامل جریمه نقدی خواهد شد.  1401/ 10/ 05 تاریخ هرگونه انصراف پس از  ➢ انصراف 

 برنامه زمانبندی

 مسابقات  تاریخ  روز 

 1401/ 10/ 09 جمعه
 جدول مقدماتی یکنفره / دور اول تا سوم مرحله گروهی 

 جدول مقدماتی دونفره / دور اول و دوم مرحله گروهی 

 1401/ 10/ 10 شنبه

 جدول مقدماتی دونفره / دور سوم مرحله گروهی 

 گروهی جدول اصلی یکنفره/ دور اول و دوم مرحله  

 جدول اصلی دونفره / دور اول مرحله گروهی 

 1401/ 10/ 11 شنبهیک

 جدول اصلی یکنفره/ دور سوم مرحله گروهی 

 جدول اصلی دونفره / دور دوم و سوم مرحله گروهی 

 یک چهارم نهایی /  جدول اصلی یکنفره

 1401/ 10/ 12 شنبه دو

 نیمه نهایی  / جدول اصلی دونفره 

 ه نهایی نیم /جدول اصلی یکنفره  

 فینال  / جدول اصلی دونفره 

  جدول اصلی یکنفره / فینال

 جوایز 

 گردد. های اول تا سوم هر رویداد طبق جدول زیر جوایز نقدی اهدا می به مقام  ➢

 مقام مشترک سوم  مقام دوم  مقام اول  رویداد 

 ریال 15.../.../  ریال 20.../.../  ریال 30.../.../  بانوان   یکنفره

 ریال 15.../.../  ریال 20.../.../  ریال 30.../.../  بانوان  دونفره
 

 جلسه هماهنگی  
برگزار   19راس ساعت  دی ماه  8مورخ  هنج شنبپدر روز  شرکت کنندگان جلسه هماهنگی  ➢

 شد.  خواهد
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جلسه هماهنگی  

 داوران
 برگزار خواهد شد.  20راس ساعت دی ماه   8مورخ   ج شنبهپن روز در   داورانگی جلسه هماهن ➢

 باشد. می  FLEXپری توپ مسابقات،  ➢ 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   ➢

وجود    /http://iranbadminton.org/downloads/statutesفدراسیون به آدرس 

 د. دارد، برگزار خواهد ش

اگر در حین مسابقات، بازیکنی به هر دلیلی مسابقه خود را واگذار نماید حق شرکت در هیچ   ➢

 قسمت دیگری از آن مسابقات را نخواهد داشت. 

 گردد. کارت صادر می  IDکنندگان در این مسابقات، فقط برای شرکت  ➢

 می باشند.  کنار زمینمجاز به نشستن در  کارت صادر شده است   IDها  تنها نفراتی که برای آن ➢

 می باشد.  مجاز به نشستن در کنار زمین های بهداشتی، فقط یک نفر رعایت پروتکل با توجه به  ➢

مقررات لباس  

 بازیکنان 

همۀ بازیکنان ملزم به رعایت مقررات لباس و تبلیغات لباس بازیکنان در طول مسابقات   ➢

 هستند.

 پیراهن اجباری است . از جدول اصلی، نوشتن نام بازیکن در پشت  ➢

نوشتن نام تیم در پشت پیراهن اختیاری است ولی در صورت نوشتن نام تیم، حتماً باید نام   ➢

 های دیگر از قبیل نام باشگاه یا تیم ملی قابل قبول نمی باشد. استان مربوطه بوده و نام تیم

 از جدول اصلی تیم های دونفره باید لباس همرنگ بپوشند .  ➢

 ازیکنان مقابل هم، باید لباس های با رنگ کامالً متفاوت بپوشند . از جدول اصلی ب ➢

آزمایش و 

 پروتکلهای بهداشتی

  72با تاریخ اعتبار حداکثر   19کویدمنفی برای   PCR کنندگان ملزم به ارائه تستهمه شرکت  ➢

 باشند. از شروع مسابقات برای حضور در محل برگزاری مسابقات میقبل ساعت  

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

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

مجاز به عدم  حضورشان در محل اسکان و محل مسابقات بوده و فقط برای انجام مسابقه 

 باشند. استفاده از ماسک می 
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