به نام خدا

قوانین و مقررات مسابقات ژیمناستیک لیگ بااگشه اهی هنری کشور سال 6931

 – 1کلیه باشگاه های ورزشی خصوصی و دولتی و نظامی و آن دسته از باشگاه هائی که به نوعی تحت
نظارت و اداره ی سازمان های دولتی و یا وابسته به ارگان ها  ،نهاد ها و بخش خصوصی قرار دارند و
صلاحیت فعالیت آن ها توسط وزارت ورزش و جوانان و ادارات تابعه آن به رسمیت شناخته شده است ،
می توانند در مسابقات شرکت نمایند.
 -2کلیه ورزشکاران و مربیان و داوران شرکت کننده در مسابقات لیگ موظف به عضویت در سامانه
مدیریت و آموزش فدراسیون ژیمناستیک به آدرس  www.irigym.irمی باشند.
 – 3مسابقات درگروه سنی جوانان و بزرگسالان (متولدین سال  1311و قبل از آن) برگزار خواهد شد.
این مسابقات در  4مرحله و در 2دسته (برتر شامل  6تیم  ،دسته  1تعداد نا محدود) انجام خواهد شد.
 – 4تعداد شرکت کنندگان هر تیم باشگاهی در مسابقات مرکب از  3تا  1نفر ورزشکار  1 ،نفر مربی و 1
نفر سرپرست می باشد ( .استفاده از ورزشکاران و مربیان بیشتر  ،و نیز پزشک  ،مسئول تدارکات  ،نماینده
باشگاه و  ...با هزینه باشگاه بلامانع است).
 – 5هر باشگاه می تواند  1نفر داور جهت قضاوت همراه تیم اعزام نماید ؛ مشروط بر آن که اولا مورد
تائید کمیته داوران باشد  ،و ثانیا کلیه هزینه های ایاب و ذهاب  ،اسکان  ،تغذیه و حق الزحمه داوری را
باشگاه پرداخت نماید.
 - 6شرکت  1ورزشکار خارجی در هر تیم  ،و با رعایت قوانین و مقررات وزارت ورزش و جوانان
جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.
 – 7مربیان اعزامی از باشگاه های شرکت کننده در مسابقات لیگ  ،می بایستی دارای کارت مربیگری معتبر
باشند.
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 – 1مسئولیت امور ورزشکاران هر تیم در طول مسابقات به عهده ی سرپرست و مربی تیم باشگاه مربوطه
می باشد.
 – 9مجموع امتیازات کسب شده در  2مرحله تعیین کننده ی رده بندی انفرادی و تیمی می باشد.
 – 10مسابقات به صورت انفرادی و تک وسیله برگزار می گردد.
 – 11از هر تیم در هر وسیله حد اکثر  3نفرو هر نفر حداکثر در دو وسیله می توانند در مسابقات شرکت
نمایند .توضیح این که شرکت حد اکثر دو نفر در هر تیم در شش وسیله بلامانع است.
 – 12در هر مرحله بالاترین امتیاز دو نفر شرکت کننده در رده بندی تیمی محاسبه می شود.
 – 13با تغییر باشگاه توسط ژیمناست  ،امتیاز مسابقات انجام شده برای باشگاه قبلی محفوظ خواهد بود.
 – 14برای توزیع مدال در هر وسیله  ،امتیاز  4مرحله شرکت کنندگان انفرادی و مجموع  6اسباب در
رده بندی انفرادی محاسبه می شود (امتیاز هر نفر حداکثر در  2وسیله منظور می شود)  .در صورت کسب
امتیاز مساوی در بیش از دو وسیله  ،انتخاب مدال بر اساس چرخش وسیله (حرکات زمینی – خرك حلقه
– پرش خرك – دارحلقه – پارالل و بارفیکس) می باشد.
 – 15به نفرات برتر مجموع  4مرحله مدال و حکم قهرمانی اهدا می شود.
 – 16در پایان آخرین مرحله  ،به تیم های باشگاهی برتر در هر گروه و دسته  ،جام و احکام قهرمانی اهدا
خواهد شد.
 – 17در پایان سال  ،تیم های صعود کننده و سقوط کننده برای لیگ سال  1397بر اساس مجموع
امتیازات کسب شده در  2مرحله رده بندی می شوند  ،به این صورت که  2تیم انتهائی دسته برتر به دسته
یک سقوط کرده و  2تیم اول دسته یک به دسته برتر صعود خواهد کرد.
 – 11در صورت حضور بیش از  10تیم در دسته یک  ،در پایان سال  6 ،تیم اول در دسته یک و بقیه در
دسته  2رده بندی خواهند شد (برای مسابقات سال .)1396
 -19شرط حضور در دسته برتر داشتن حامی مالی (غیر از اداره ورزش و جوانان و هیات ژیمناستیک)
می باشد.
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 – 20حضور مربی و سرپرست تیم و ارائه ارنج نفرات شرکت کننده در جلسه شب قبل از مسابقه الزامی
است  ،و پس از شروع رسمی مسابقه تغییری نخواهد کرد  ،مگر در شرایط ویژه و با موافقت مسئول
سازمان لیگ.
 – 21شرکت در مسابقات منوط به دارا بودن کارت بیمه حوادث ورزشی  ،شناسنامه عکس دار و معرفی
اعضای تیم باشگاه که به تائید هیات ژیمناستیک و اداره کل ورزش و جوانان استان رسیده باشد می باشد.
(در گروه بزرگسالان چنانچه ورزشکاری به سن خدمت نظام وظیفه رسیده باشد باید کارت آماده به
خدمت یا معافیت تحصیلی ارائه نمایند).
 – 22در طول برگزاری مسابقات تنها  1مربی از هر تیم اجازه دارد در محوطه مسابقه حضور داشته باشد.
 – 23در صورت موافقت باشگاه  ،تغییر باشگاه برای ورزشکار در هر مرحله بلامانع است.
 – 24در صورت انحلال باشگاه  ،اعضای آن باشگاه آزاد شناخته می شوند  ،و با نظر فدراسیون می توانند
در سایر باشگاه ها پذیرش شوند.
تبصره  :امتیازات فردی در شرایط فوق ( به شرط هم سطح بودن باشگاه دوم ) به قوت خود باقی می ماند.
 - 25تنظیم قرارداد در  4نسخه در هیات ژیمناستیک استان انجام  ،و نسخه اول در هیات  ،نسخه دوم در
باشگاه ذینفع  ،نسخه سوم در سازمان لیگ و نسخه چهارم در اختیار ورزشکار قرار خواهد گرفت.
 – 26چنانچه باشگاهی بتواند از امتیاز باشگاه دیگر برخوردار شود و به جای آن باشگاه در لیگ شرکت
نماید  ،با توافق کتبی باشگاه قبلی جایگزینی صورت خواهد گرفت  ،و امتیازات کسب شده باشگاه قبل
برای باشگاه جایگزین لحاظ می شود (منوط به به ارائه ی گزارش کتبی به فدراسیون حداقل دوهفته قبل از
برگزاری مسابقات).
 – 27شرکت در مسابقات لیگ باشگاه های کشور منوط به اعلام آمادگی تیم ها  30روز قبل از مسابقات
مرحله اول می باشد( .در صورت عدم اعلام آمادگی در زمان مذکور  ،ثبت نام از باشگاه صورت
نمی گیرد و به منزله انصراف تلقی می گردد).
 – 21تحت هیچ شرایطی مسابقات از طرف تیم ها به تعویق نخواهد افتاد ؛ لذا در اختیار نبودن ورزشکار یا
مربی مجوزی جهت به تاخیر انداختن مسابقات نمی باشد.
 – 29تیم هائی که از ژیمناست های ملی پوش استفاده می نمایند در هر زمان که مورد نیاز فدراسیون باشند
باید در اختیار مربیان تیم ملی قرار گیرند.
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 – 30مسابقات برابر مقررات  FIGانجام خواهد شد.
 – 31چنانچه مسایلی پیش آید که در این آئین نامه گنجانیده نشده باشد  ،به هنگام برگزاری در محل
مسابقات توسط سرپرست مسابقات به اطلاع مربیان و سرپرستان خواهد رسید.

اسامی باشگاه های لیگ برتر گروه بزرگسال در سال : 9316
 – 1انرژی موتور تهران

 – 2شمال غرب کشور ( الف )

 – 3شهید گرامی قزوین

 – 4خانه ژیمناستیک گیلان

 – 5شمال غرب کشور ( ب )

 – 6خانه ژیمناستیک ملا صدرای کرج

اسامی باشگاه های دسته یک :
–1

–2

–3

–4

–5
توجه  :بر اساس ماده  19آئین نامه  ،فقط تیم های دارای حامی مالی (غیر از تربیت بدنی و هیات
ژیمناستیک) می توانند در مسابقات دسته برتر شرکت نمایند .
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