بسمــــه تعـــالی

فــدراسیون بوکس ج.ا.ا
«آئیـــن نــامه ســــــازمان لیــــگ»
1396
با استعانت از درگاه خداوند متعال در راستای توسعه و تعمیم ورزش بوکس در ابعاد قهرمانی و کشف استعدادهای نهفته
بمنظور تقویت تیم های ملی بوکس در رده های مختلف ،مسابقات لیگ دسته برتر -دسته یکم(آقایان) -نوجوانان
( پسران) و بانوان بوکس کشور در سال  1396در مقطع آقایان و بانوان مطابق قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی
بوکس ( ، )AIBAزیر نظر سازمان لیگ فدراسیون برگزار که بدینوسیله آئین نامه تدوین شده مربوط جهت اجرا و در
نظر گرفتن آن به شرح زیر ابالغ می گردد.

اهــــــــــــــــداف :
ماده :1
لیگ بوکس و باشگاه های دسته برتر -دسته اول بزرگساالن و جوانان( آقایان)  -نوجوانان ( پسران) و بانوان کشور با
اهداف ذیل در سال  1396برگزار میگردد:
 -1تالش همه جانبه جهت جلوگیری از تهاجم فرهنگی و حفظ موازین و ارزش های اسالمی در جامعه بوکس کشور.
 -2ایجاد رقابت سالم بین ورزشکاران و تیم های شرکت کننده
 -3ایجاد فرصت الزم جهت شناسائی و کشف بوکسورهای مستعد جهت تقویت تیم های ملی
 -4تداوم آمادگی های جسمانی ،روانی و فنی بوکسورها در سطح ایده آل در طول سال
 -5نهادینه کردن تفکر دستیابی به مدال و قهرمانی در بوکسور ها
 -6فراهم نمودن زمینه برای انتخاب برترین های بوکس کشور
 -7ارتقاء سطح دانش مربیان و داوران و کسب تجربه بیشتر در مسابقات و ارزیابی کارائی آنان
 -8فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش بوکس و حمایت از باشگاه ها
 -9افزایش قابلیت ها و توانائیهای اجرائی کادر برگزاری مسابقات در هیأت های بوکس استان ها
 -10رشد و توسعه بوکس بانوان و تالش مضاعف در جهت ایجاد انگیزه الزم به منظور حضور گستره تر بانوان در فعالیت
های قهرمانی .
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 -11برگزاری مسابقات لیگ بانوان با هماهنگی مسئولین کمیته های مختلف اعم از مسابقات و داوران بصورت مستقل،
زیر نظر سازمان لیگ خواهد بود.

ماده: 2
ترکیب ســازمان لیگ
ترکیب سازمان لیگ :رئیس سازمان لیگ از سوی رئیس فدراسیون منصوب میگردد.
. 1تعیین و انتصاب نایب رئیس ،دبیر اجرایی ،مسئول پذیرش ،مدیریت داوران ،مسئول مسابقات ،روابط عمومی ،مالی
تدارکاتی ،انضباطی ،فرهنگی ،ارزیابی عملکرد به پیشنهاد رئیس سازمان لیگ و تصویب رئیس فدراسیون صورت
میپذیرد.

شرح وظایف اعضای سازمان لیگ:
ماده : 3
الف :رئیس سازمان لیگ:
)1
)2
)3
)4
)5

برنامه ریزی و سازماندهی و نظارت بر حسن اجرای لیگ در تمامی مراحل در طول فصل
تهیه گزارش جامع و کامل و کتبی از نحوه برگزاری مسابقات و ارائه آن به رئیس فدراسیون
رسیدگی به شکایات و اعتراضات با هماهنگی کمیته انضباطی سازمان لیگ
بررسی و بازنگری اساسنامه اجرایی لیگ با مشارکت کارشناسان و بر اساس تجربه های بدست آمده در دوره های
گذشته
بررسی روش های مطلوب با استفاده از اطالعات بدست آمده از سایر کشورها

ب :نایب رئیس:
در صورت غیبت رئیس سازمان لیگ نایب رئیس عهده دار امور جاری لیگ خواهد بود .همچنین نایب رئیس مجری
دستوراتی است که از سوی رئیس سازمان لیگ ابالغ می گردد.

ج :دبیر اجــرایی:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

تهیه گزارش جامع از نحوه برگزاری مسابقات و ارئه به سازمان لیگ
برگزاری مطلوب روند اجرای رقابتهای لیگ طبق دستور العمل های مصوب
نظارت بر عملکرد عوامل اجرایی و اتخاذ تصمیم در مواقع لزوم
تهیه و تنظیم صورتجلسه جلسات سازمان لیگ
تهیه و تنظیم آمار و اطالعات هر دوره از مسابقات لیگ و ارائه آن به رئیس سازمان لیگ
اطالع رسانی به باشگاه ها و ارسال بخشنامه ها
تهیه و توزیع جوایز مناسب برای تیم های قهرمان ،تیم اخالق ،نمونه های انفرادی
دریافت وجوه ثبت نام و سایر موارد و جذب حامی مالی مسابقات و واریز به حساب اعالم شده از طرف فدراسیون.
( با هماهنگی رئیس سازمان لیگ و مسئول مالی )
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 )9انتخاب بهترین مربی از نظر فنی ،تیم اخالق و ورزشکار برتر و در نظر گرفتن جوایز برای آنها.

د  :کمیتــه داوران
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11

دعوت از داوران رسمی و واجد شرایط به منظور قضاوت مسابقات .
دعوت از اعضاء کمیسیون داوری جهت حضور و نظارت بر عملکرد داوران در مسابقات .
حضور رئیس یا دبیر کمیته داوران جهت مدیریت داوری و نظارت بر عملکرد داوران و اعضاء کمیسیون داوری.
برگزاری جلسه هماهنگی داوران قبل از هر دوره از مسابقات و آموزش آخرین قوانین و اطالعات داوری .
شرکت در کلیه جلسات سازمان لیگ .
معرفی یک داور نمونه در پایان هر هفته از رقابتهای لیگ در رده های مختلف.
هماهنگی جهت فراهم نمودن تجهیزات مربوط به داوری .
بازدید از وسایل الکترونیکی ( دوربینها ،تابلو و  )...در جهت آماده بکار بودن آنها .
معرفی  1-2داور در هر هفته از مسابقات جهت حضور در وزنکشی تیم ها .
ارائه صورت اسامی داوران و اعضای کمیسیون داوری قبل از مسابقات هر هفته به سازمان لیگ جهت اسکان و
تغذیه.
ارائه صورت اسامی داوران و اعضای کمیسیون داوری بعد از مسابقات هر هفته به سازمان لیگ جهت پرداخت حق
الزحمه.

ه  :کمیتــه مســـابقات
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

بازدید بموقع از سالن و محل برگزاری  ،وزن کشی و مسابقات و تأیید امکانات و تجهیزات فنی مورد نیاز مسابقه
برنامه ریزی الزم در جهت انجام قرعه کشی ،تهیه و تنظیم جداول و برنامه مسابقات
نظارت مستقیم در برگزاری مسابقات و تالش در جهت اجرای مطلوب آن
انجام اقدامات الزم و بموقع در جهت رفع نواقص احتمالی قبل از اجرای مسابقات
نظرخواهی از مسئوالن و شرکت کنندگان در پایان هر دوره به منظور بر طرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط
قوت
انتخاب نفرات برتر هر هفته شامل ( سرپرست ،مربی و تیم اخالق) و اعالم آن در هفته بعد یا پس از پایان مسابقات
انتخاب تکنیکی ترن بوکسور که بیشترین برد انفرادی را کسب نموده در پایان مسابقات لیگ

و  :کمیتــه پذیرش و ثبت قرارداد ها
 )1ثبت نام از تیم های حاضر در مسابقات لیگ پس از اعالم آمادگی باشگاهها
 )2بررسی و کنترل مدارک ورزشکاران تیم ها و ثبت قرارداد آنان در دفاتر مربوطه پس از تکمیل بودن مدارک
 )3صدور کارت شرکت در مسابقات جهت ( ورزشکاران ،مربیان ،سرپرستان تیم ها) در صورت تکمیل بودن مدارک
و ثبت قراردادها

ز  :کمیتــه انضباطی
 )1رسیدگی به اعتراضات ،تخلفات فردی ،تیمی ،ورزشکاران و هرگونه نقض مقررات در محل برگزاری مسابقات و
عنداللزوم ارجاع به کمیته انضباطی
 )2رسیدگی به اختال فات فی مابین ورزشکاران و باشگاه ها در صورت نقض مقررات و قوانین از سوی هر یک از طرفین
دعوی در محل برگزاری مسابقات و عنداللزوم ارجاع به کمیته انضباطی
3

 )3نماینده کمیته انضباطی می بایست در هر هفته از رقابتهای لیگ حضور یابد.

ح  :روابــط عمــومی
)1
)2
)3
)4
)5
)6

تهیه فیلم  ،عکس ،خبر و ارسال آن به مبادی ذیربط
پوشش تصویری و خبری مسابقات و انعکاس بموقع آن در جراید با هماهنگی مبادی مربوطه
پیش بینی و انجام اقدامات الزم در جهت پخش تلویزیونی مسابقات
تهیه بولتن نهایی مسابقات در خاتمه لیگ
تهیه بروشورهای الزم درج هت آگاه سازی ورزشکاران بمنظور عدم استفاده از موارد نیروزا و مبارزه با پدیده شوم
دوپینگ با هماهنگی فدراسیون پزشکی و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ
تهیه پوستر و بنرهای مربوطه به رقابتهای لیگ در سطوح مختلف و نصب آن در سالن رقابتها و مبادی ورودی

ط  :دبیـــرخانه
 )1انجام مکاتبات و ارسال بخشنامه مسابقات
 )2اعالم نتایج به تیم های شرکت کننده
 )3ثبت مکاتبات
تبصره :سایر موارد ذکر نشده در رابطه با شرح وظایف کمیته ها برابر دستورالعمل برگزاری مسابقات کشوری بوده و
کمیته ها موظف به رعایت و اجرای مفاد آن میباشند.

ثبت نام -نقل و انتقـــاالت:
ماده : 4
ثبت نام تیم های شرکت کننده در مسابقات پس از اعالم زمان آن از سوی سازمان لیگ بوکس به شرح ذیل صورت
پذیرفته که مدارک مورد نیاز در این مرحله عبارتند از:
 .1ارائه اعالم آمادگی باشگاه بصورت کتبی
 .2پرداخت مبلغ ورودیه :لیگ دسته برتر( آقایان) مبلغ  70/000/000ریال -لیگ دسته یک (آقایان) مبلغ 40/000/000
ریال -لیگ نوجوانان(پسران) و لیگ بانوان هر کدام به مبلغ  20/000/000ریال.
 .3صدور برگه معرفی نامه جهت سرپرستان تیم ها از سوی باشگاه و ارائه آن به سازمان لیگ
تبصره :باشگاه ها و تیم هایی که در لیگ های مختلف تواماً حضور پیدا نمایند با معرفی سازمان لیگ و تصویب رئیس
فدراسیون حداکثر تا سقف  10/000/000ریال از تخفیف در مجموع مبالغ ورودیه بهره مند خواهند شد.

ماده : 5
باشگاه هایی که ثبت نام اولیه کرده اند میبایست جهت تنظیم و ثبت قراردادهای بین اعضای تیم و باشگاه مربوطه به
هیأت بوکس استان مراجعه و پس از تأیید قرارداد با مهر و امضاء هیأت بوکس استان مذکور همراه با مدارک الزم بر
اساس برنامه زمانبندی شده ،به سازمان لیگ تحویل نمایند ( فقط برای مرتبه اول) .
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مـــدارک الزم:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

چهار نسخه قرارداد به اضافه فرمهای تکمیل شده پیوستی
اصل و روگرفت شناسنامه
کارت ملی ( اصل و روگرفت)
کارت بیمه ورزشی سال  95در رشته بوکس
دو قطعه عکس 3×4
رضایت نامه محضری ولی برای افراد زیر  18سال و کلیه بازیکنان در لیگ بانوان( بانوان متأهل بایستی رضایتنامه
محضری همسر خود را ارائه نمایند).
ارائه اصل و روگرفت حکم مربیگری جهت مربیان معرفی شده از سوی باشگاه ها به شرح زیر :

الف) لیگ برتر آقایان برای ( مدیرفنی) حداقل مربیگری بین المللی( سرمربی) حداقل مربیگری درجه یک ( آنالیزور)
حداقل حکم مربیگری درجه یک ملی و برای ( مربی حداقل حکم مربیگری درجه دو ملی.
ب) لیگ بانوان برای ( سرمربی) حداقل حکم درجه دو مربیگری ملی(مربی) حداقل مربیگری درجه سه ملی
ج) لیگ دسته یکم آقایان و نوجوانان ( پسران) ( سرمربی حداقل درجه یک و مربی حداقل درجه دو
 -8مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه
تبصره : 1بازیکنانی که در اولین حضور در لیگ قرارداد آنها با باشگاه های خارج از استان محل اقامت باشد میبایست
قرارداد خود را به تأیید هیات استان محل سکونت برسانند.
تبصره :2مسئولیت صحت مدارک و اظهارات درج شده در فرمهای مربوطه به عهده سرپرست تیم و باشگاه است و
ساز مان لیگ در هر زمان که به نقص مدارک ارائه شده پی ببرد می تواند متناسب با تخلف انجام شده با متخلف برخورد
نماید.
تبصره : 3مدارک جهت ثبت نام می بایست کامل بوده در دفتر اندیکاتور سازمان لیگ ثبت گردد و رسید دریافت شود
بدیهی است در صورت کامل بودن مدارک تاریخ ثبت در دفتر سازمان لیگ مالک خواهد بود.
تبصره : 4ثبت نام کلیه اعضای تیم ها از طریق سایت فدراسیون بوکس قسمت سامانه صدور احکام و پروفایل شخصی
افراد به آدرس www.iranboxing.comمیباشد .در نهایت با ارائه اصل مدارک ثبت نام انجام میشود.
تبصره : 5جهت لیگ نوجوانان نیازی به عقد قرارداد رسمی و ثبت در فدراسیون نمی باشد و ارائه فرم خالصه وضعیت
جهت ورزشکاران کفایت می کند و شماره ثبت سایت همان شماره قرارداد میباشد.

ماده : 6
هر قرارداد در چهار نسخه تنظیم ،پس از مهر و امضاء باشگاه در هیأت بوکس استان ثبت و سپس در دفتر اندیکاتور
کمیته پذیرش سازمان لیگ به ثبت خواهد رسید .فرم این قرارداد از سوی فدراسیون در اختیار هیأت های بوکس
استانها و باشگاه ها قرار داده می شود ( .قرارداد بصورت چهار نسخه ای تهیه و تنظیم می گردد)
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ماده  : 7سازمان تیم های شرکت کننده در لیگ
 )1ترکیب هر تیم در مقطع دسته یک(آقایان) و نوجوانا(پسران) و بانوان عبارت است (  24ورزشکار 1 ،سرمربی2 ،
مربی 1 ،سرپرست 1 ،پزشک 1 ،مربی بدنساز 1 ،مدیر فنی 1 ،مدیر اجرایی 1 ،آنالیزور جمعاً حداکثر  33نفر) که این
سازمان در مقطع لیگ دسته برتر(آقایان) به ترتیب (  18ورزشکار 1 ،سرمربی 2،مربی 1 ،سرپرست 1،پزشک 1 ،مربی
بدنساز 1 ،مدیر فنی 1 ،مدیراجرایی 1 ،آنالیزور جمعاً حداکثر  27نفر ) خواهد بود.
 )2سرپرستان تیم ها می توانند از زمان ثبت نام اولیه تا پایان دور رفت نسبت به جذب ورزشکاران مورد نیاز و عقد
قرارداد تا یک هفته قبل از شروع دور برگشت اقدام نمایند.
 )3باشگاه ها در پایان دور رفت ،عالوه بر موارد اشاره شده در بند ( )2می توانند با بازیکنانی که به هر دلیلی با مشکل
مواجه میشوند با توافق طرفین قرارداد بصورت قرضی به باشگاه دیگر منتقل نمایند (.برای یک نیم فصل-حداکثر
یک نفر و طبق قوانین نقل و انتقاالت و مشروط به تکمیل نشدن ظرفیت تیم).
تبصره :1هر تیم میتواند در لیگ دسته برتر(آقایان) -بانوان -دسته یک (آقایان) و نوجوانان (پسران) در هر مسابقه به
ترتیب از  3-3-2و  3ورزشکار ملی پوش در ارنج تیم استفاده نماید (.ورزشکاران تیم ملی اعالم شده از سوی سازمان
تیم های ملی در هر سال فقط در وزن خود ملی پوش محسوب میشوند)
تبصره :2هر تیم می تواند ورزشکار خارجی را به استخدام درآورد ( .ورزشکاران خارجی جزء سهمیه ملی پوشان
محاسبه نمی گردند ،حداکثر تا دو نفر ) در صورتیکه تیمی ورزشکار ملی پوش جذب نکرده باشد می تواند حداکثر
بازیکن خارجی در هر ارنج استفاده نماید.
تبصره : 3بهنگام ثبت قرارداد نفرات تبعه خارج از کشور میبایست که تأییدیه آزمایشات صحت سالمت از نظر HIVو
 HBSرا از سوی فدراسیون پزشکی و تأییدیه حراست وزارت ورزش و جوانا ارائه و تحویل نماید ( .تکمیل فرم پیوستی)
صحت و سقم فرم پیوستی ورزشکاران خارجی و اجرای صحیح مفاد آن بعهده سرپرست تیم مربوطه میباشد.
تبصره : 4بمنظور پشتوانه سازی تیم های ملی و ایجاد زمینه مناسب برای حضور جوانان در صحنه های قهرمانی ،هر
تیم بایستی در لیگ بانوان و لیگ دسته یک(آقایان) در هر مسابقه به ترتیب حداقل از  2و  2ورزشکار زیر  20سال (
متولدین  74/1/1به بعد) در ارنج تیم استفاده نماید.
تبصره : 5در صورتیکه تیمی بخواهد مستقیماً وارد لیگ برتر بشود میبایست عالوه بر مبلغ ورودیه ،مبلغ 150/000/000
ریال معادل پانزده میلیون تومان بابت مجوز لیگ برتر پرداخت نماید و حداقل یک ورزشکار ملی پوش یا یک ورزشکار
خارجی که دارای یک عنوان قاره ای باشد را جذب نماید.
تبصره :6در صورتی که هر تیم بتواند حداقل دو ورزشکار خارجی جذب نماید  % 10قرارداد کادر فنی بخشیده میشود.
تبصره : 7ورزشکاران تیم هایی که زیر گروه نوجوانان شرکت نموده و سهمیه کسب نکرده باشند آزاد محسوب شده و
تیم های دیگری می توانند آنان را جذب کنند.
تبصره :8ورزشکاران تیم هایی که سهمیه لیگ نوجوانان را کسب نمایند حق تغییر تیم و یا حضور در تیم های دیگر را
ندارند.
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ماده  : 8قـــــراردادهــا
کلیه بوکسورها و مربیان معرفی شده بایستی فقط دارای یک قرارداد رسمی و ثبت شده در هیأت بوکس استان با
باشگاه مربوطه باشند.
تبصره :1بوکسورها و مربیان قبل از اتمام قرارداد حق نداند با باشگاه دیگری قرارداد امضاء نمایند مگر با توافق باشگاه
جدید با باشگاه مذکور که در این صورت برابر مقررات آیین نامه باشگاه قبلی باید رسماً قرارداد خود را فسخ نماید.
تبصره : 2چنانچه قرارداد تنظیمی رسماً در سازمان لیگ ثبت نشده باشد حضور بوکسورها در تیم باشگاهی مربوطه غیر
مجاز تلقی میگردد.
تبصره : 3باشگاه ها و تیم هایی که در رده های مختلف لیگ شرکت می نمایند ،می بایستی که دارای کادر نفی و
سرپرستی جداگانه بوده تا در موانعی که رده های مختلف لیگ در زمان ها و مکان های متفاوت برگزار میشود دچار
مشکل نشوند.
تبصره :4به منظور شفافیت در پرداخت مالیات از سوی بازیکنان و باشگاه ها به سازمان مالیات کشور راعایت موارد
ذیل الزامی میباشد.
الف) تعیین دقیق پاداش و پرداخت آن و همچنین جرایم و کسورات
ب) تعیین دفیق ضوابط و معیار های حاکم بر تشویق و یا تنبیهات منتهی به محرومیت یا جرایم نقدی و کسر از مبلغ
قرارداد
ت) الزام بازیکنان ،مربیان و کلیه ارائه کنندگان خدمات مرتبط به باشگاه ها و فدراسیون ها مبنی بر تکلیف به پرداخت
مالیات و ارائه مفاصا حساب مالیاتی و در صورت عدم انجام تکلیف فوق درج کسر مبالغ مزبور از قرارداد توسط
فدراسیون یا باشگاه
ث) جهت جلوگیری از بروز هر گونه مشکل مالیاتی جهت ورزشکاران ارائه مفاصا حساب مالیاتی از سال  (1396پایان
لیگ )96الزامی میباشد.

ماده : 9

چنانچه باشگاهی به دالیلی منحل گردد یا تیم ورزشی خود را منحل نماید یا تیم مذکور در لیگ پذیرفته

نشود و  ...مربی یا بازیکنان تیمهای مذکور پس از اعالم از سوی فدراسیون بوکس آزاد شناخته خواهند شد در صورتیکه
سهام یک باشگاه واگذار شود در وضعیت قراردادهای بازیکنان تغییری حاصل نخواهد شد.

ماده : 10

باشگاه ها می توانند با اخذ رضایت نامه رسمی از ولی قانونی بوکسورهای زیر  18سال و همسر بانوان

متأهل که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردیده نسبت به عقد قرارداد با آنان اقدام نموده و در هیأت بوکس استان
مربوطه و کمیته پذیرش سازمان لیگ به ثبت رسانند.
ماده  % 10 : 11از مبلغ هر قرارداد تحویل داده شده به فدراسیون که قبالً در هیأت بوکس استان ثبت شده می باید
توسط باشگاه مربوطه طبق اعالم سازمان لیگ به حساب فدراسیون واریز گردد ( .باشگاه ها موظفند  % 50از % 10
قرارداد بازیکنان و کادر فنی خود را در نیم فصل اول و  % 50مابقی را در دو هفته مانده به پایان لیگ تسویه نمایند).
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تبصره :1سازمان لیگ کل درآمد های حاصله از لیگ را اخذ و به حساب فدراسیون واریز و بر اساس هزینه های ارائه
شده دریافت خواهد نمود.
تبصره : 2مبلغی که با توافق باشگاه و فرد در متن قرارداد قید شده باشد معتبر و مالک است و سایر توافق های جانبی
و قرارداد های داخلی فاقد اعتبار و غیرقابل رسیدگی میباشد و در صورت مشاهده تخلف  % 25از کل مبلغ قرارداد
اصلی (قرارداد با مبلغ باالتر) بعنوان جریمه از باشگاه و بازیکن دریافت میشود.
تبصره : 3حداقل مبلغ قرارداد در لیگ برتر برای افراد باالی  20سال 30 ،میلیون ریال(  3میلیون تومان) و برای افراد
زیر  20سال  10میلیون ریال ( یک میلیون تومان) میباشد .حداثل مبلغ قرارداد دسته یک  10/000/000میلیون ریال
(معادل یک میلیون تومان) میباشد.
تبصره : 4مفاد قرارداد ها در هیأت بوکس استانها و فدراسیون محرمانه خواهد بود و باشگاه ها و تیم ها در موقع تنظیم
قرارداد بازیکنان در صورت ابهام وضع بازیکن باید وضعیت بازیکنان را از نظر قرارداد قبلی از سازمان لیگ استعالم و
سپس اقدام به تنظیم ق رارداد جدید نمایند ( .قراردادی که مخدوش بوده و یا کامل نشده باشد فاقد اعتبار بوده و
سازمان لیگ از پذیرش و ثبت آن معذور میباشد).
تبصره : 5در لیگ دسته برتر و دسته یک به ترتیب هر تیم می تواند از  10ورزشکار زیر مبلغ حداقل قرارداد ،استفاده
نماید.

ماده : 12

سازما ن لیگ موظف است طبق زمان اعالم شده  ،مدارک کلیه تیم های پذیرفته شده را بررسی و برای

اعضایی که مدارک کامل ارائه کرده اند کارت شرکت در مسابقات صادر نماید .بدیهی است اعضای تیمها بدون داشتن
کارت ،حق شرکت در مسابقات را نخواهند داشت .چنانچه باشگاه ها و یا تیم های وابسته به هیأت های بوکس استانها
در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام اقدام ننمایند ،به منزله انصراف از لیگ تلقی شه و بازیکنان آنها آزاد محسوب
میشوند(.هیأت های بوکس موظفند بخشنانه های صادره از سازمان لیگ را در اسرع وقت به اطالع کلیه باشگاه ها و
هیأت بوکس شهرستان های تابعه خود ابالغ نمایند).

ماده : 13

سربازان و نیروهای نظامی و انتظامی از ابتدا تا پایان خدمت در نیروهای مسلح،؛ ورزشکار و مربی آزاد

محسوب نمی شوند و در صورتی می توانند در دوران خدمت در تیمهای غیر نظامی عضویت داشته باشند ،که رضایت
نامه کتبی آنان از سوی تربیت بدنی نیروی مربوطه صادر و به همراه سایر مدارک ،تحویل سازمان لیگ گردد.
تبصره : 1قرارداد تیم های غیرنظامی با سربازان و پرسنل نظامی و انتظامی بدون در نظر گرفتن شرط رضایت نامه باطل
بوده و چناچه در هر مرحله از مسابقات ،سازمان لیگ متوجه استفاده از ورزشکار نظامی ( بدون رضایت نامه) باشد
نتیجه مسابقه انفرادی فرد باخت محسوب شده و تصمیم مقتضی جهت باشگاه خاطی در سازمان لیگ اتخاذ خواهد
شد.
تبصره : 2بازیکنانی که در حین قرارداد خود با تیم یا باشگاهی ،مشمول انجام خدمت مقدس سربازی شده و به خدمت
اعزام شوند ،قرارداد آنها به قوت خود باقیمانه و بعد از اتمام خدمت سربازی مکلف به اجرای باقیمانده قرارداد خود با
باشگاه هستند.
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ماده : 14

اگر در طول فصل مسابقات یکی از طرفین ( باشگاه -ورزشکار) خواهان فسخ قرارداد باشد ،الزم است

حداقل  2هفته قبل موضوع بصورت کتبی و با ارائه مدارک موجود به سازمان لیگ ارسال گردد .در غیر اینصورت
قراردادی که در هیأت بوکس استان ثبت و تحویل فدراسیون گردیده برای طرفین الزم االجرا میباشد .در صورتیکه
فسخ قرارداد ،مورد تأیید سازمان لیگ قرار گیرد مبلغ  % 10سهم سازمان عودت داده نخواهد شد.

قوانین و مقـــررات برگزاری مســابقات :
ماده : 15
تعداد تیم های شرکت کننده در دسته برتر (آقایان) حداقل(  4تیم) ،دسته یکم (آقایان) حداقل  4تیم ،نوجوانان و
جوانان ( پسران) حداقل  4تیم و بانوان حداقل  4تیم میباشد.
تبصره :نحوه صعود و سقوط تیم ها با توجه به سیاست گذاری سازمان لیگ اتخاذ و هرساله به اطالع تیم ها خواهد
رسید.

ماده : 16
 )1مسابقات لیگ طبق قوانین و مقررات فدراسیون بوکس در رده سنی آقایان ( جوانان و بزرگساالن) در  10وزن بشرح
(  46تا  +91-91-81-75-69-64-60-56 -52 -49کیلوگرم) با حداکثر ارفاق در هر وزن یک کیلوگرم

وظایـــف باشگـــاه هـا :
ماده : 17
)1

)2

)3
)4
)5
)6
)7

حضور سرپرست و مربی در تمام مسابقات الزامی بوده و بدو ن سرپرست یا نماینده وی که به صورت کتبی معرفی شده باشند
از شرکت تیم در مسابقات جلوگیری بعمل خواهد آمد برگه ارنج تیمی یا وزن کشی میتواند توسط سرمربی یا مربی تیم
تأیید گردد ولی برگه ارنج تیمی مسابقه الزاماً باید توسط سرپرست یا نماینده قانونی وی ارائه گردد.
مربی هر تیم باید دارای مدارک رسمی و مورد تأیید فدراسیون ( حکم مربیگری) بوده و در کالسهای هماهنگی سالیانه و
همچنین کالسهای هماهگی و توجیهی سازمان لیگ شرکت نموده باشد ( .سرپرست و سرمربی باید مجزا بوده و یکنفر نمی
تواند دو مسئولیت را بعهده داشته باشد ،مشروط ب ه اینکه شخص مورد نظر دارای مدرک مربیگری مورد تأیید فدراسیون و
سازمان لیگ باشد).
تهیه کلیه وسایل و تجهیزات شخصی ورزشکاران بعهده باشگاه های شرکت کننده میباشد.
باشگاه ها با هماهنگی و اخذ مجوز از سازمان لیگ مجاز به استفاده از آرمهای تبلیغاتی میباشند.
ورزشکاران هر تیم مجاز به استفاده از وسایل و تجهیزات با آرم باشگاه های دیگر نمی باشند.
باشگاه ها موظفند کلیه هزنیه های تیم خود را برای اعزام به مسابقات بپردازند هزینه ها شامل  :ایاب و ذهاب ،تغذیه ،اسکان
و غیره میباشد.
کلیه اعضاء تیم اعم از بازکن ،مربی ،سرپرست و  ...موظفند کارت صادره از سوی سازمان لیگ را در طول برگزاری مسابقات
به همراه داشته باشند .هرگاه کارت بازکن و بازیکنان در محل حاضر نباشد مسئول مسابقات با دریافت هزینه مربوطه و کارت
شناسایی معتبر و بررسی پرونده تیم مذکور وزن کشی بعمل آورد.
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 )8کلیه باشگاه ه ا و تیم ها موظفند در صورت لزوم طبق اعالم فدراسیون و سازمان تیم های ملی ورزشکار مورد نیاز تیم ملی
را برای شرکت در اردوهای تدارکاتی و تورنمنت های بین المللی و مسابقات آسیایی و جهانی و همچنین مسابقات قهرمانی
استان ،منطقه ای و قهرمانی کشور درا ختیار فدراسیون قرار دهند.
 )9در صورتیکه حداقل  3نفر در  3وزن مختلف از اعضای تیم ها در لیگ دسته یک (آقایان) و نوجوانان(پسران) و بانوان و 2
نفر در دو وزن مختلف در لیگ برتر(آقایان) در اردو و یا مسابقات بین المللی شرکت داشته باشند و یا به تشخیص کادر فنی
تیم ملی حضور آنان در مسابقات مربوطه منع گردیده باشد ،باشگاه می تواند  10روز قبل از مسابقات برای به تعویق انداختن
مسابقات تیم مربوطه درخواست کتبی و مدارک خود را به سازمان لیگ ارائه و رسید دریافت نماید ،درغیراینصورت برنامه
مسابقات غیرقابل تغییر بوده و در موعد مقرر انجام خواهد شد.
تبصره : 1باشگاه درخواست کننده موظف است کلیه هزینه های بازیهای عقب افتاده در بند فوق را طبق آیین نامه تقبل نماید.
تبصره :2در خصوص زمان و مکان بازیهای عقب افتاده باشگاه ها تابع تصمیمات سازمان لیگ میباشند.
تبصره :3توافق ما بین باشگاه ها در خصوص تغییر زمان و مکان مسابقات مجاز نمی باشد.
 )10در صورتی که باشگاه به دلیل شرکت در تورنمت ،تقاضای تعویق مسابقات خود را نماید و مورد تأیید فدراسیون و سازمان
لیگ قرار گیرد ،موظف است کلیه هزینه های بازی های عقب افتاده را پرداخت نماید .هزینه های مسابقات شامل  :سالن و
حق الزحمه ه ای مربوط به مبلغ بیست میلیون ریال بابت هزینه های تیم مقابل ( مگر اینکه این اعزام با اعالم و تقاضای
فدراسیون صورت گیرد ).تیم هایی که به تورنمنت اعزام می شوند تا ده روز قبل از اعزام میبایست مجوزهای الزم را در
فدراسیون و سازمان لیگ اخذ نمایند.
 )11به جهت عدم مواجهه با مشکالت ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه تیم ها موظفند برنامه سفر خود را بنحوی تنظیم نمایند
که قبل از وزن کشی در محل برگزاری رقابتها و وزنکشی حضور یابند.
 )12کلیه باشگاه ها و تیمهای ورزشی موظفند از پذیرش و عقد قرارداد با مشموالن غایب و فراری و مشموالنی که به سن 18
سال تمام رسیده اند و وضعیت نظام وظیفه خود را روشن نکرده اند ،خودداری نماید.
 )13باشگاه یا تیم هایی که در طول فصل از لیگ حذف می شوند بازیکنان آنها آزاد محسوب نمی گردند و در صورت حضور در
لیگ برتر به دسته یک سقوط می کنند.
 )14در صورت محرومیت هر یک از اعضاء تیم ،بیش از نیم فصل از طرف سازمان لیگ یا مدیر عامل باشگاه یا تیم هیچگونه
تعهدی نسبت به مفاد قرارداد ندارد و قرارداد فسخ و عضو تیم موظف به پرداخت خسارت به باشگاه میباشد.
تبصره :اگر بازیکنی به دلیل عملکرد باشگاه یا مربی و یا سرپرستان مربوطه محروم گردد باشگاه موظف به پرداخت حق و حقوق
بازیکن مذکور و اجرای قرارداد میباشد.
 )15باشگاهها و تیمها در جریان مسابقات در صورت مواجه شدن با موارد ذیل و با تأیید سازمان لیگ مجاز به جایگزین کردن
بازیکن جدید می باشند:
الف :فوت بازیکن
ب :بیمارهی غیرقابل عالج و یا صعب العالج و یا صدماتی که بازیکن را تا پایان فصل مسابقات از همراهی تیم بازی می دارد با
تأییدیه فدراسیون پزشکی .
 )16در صورت عدم حضور به موقع تیم در وزن کشی  ،با ارائه مدارک کتبی مستدل موضوع در سازمان لیگ مطرح و تصمیم
مقتضی اتخاذ میگردد ( .تا قبل از شورع هفته بعد)
 )17سرپرست یا نماینده تیم در صورتی می تواند هنگام ورزن کشی تیم رقیب در محل وزن کشی جهت نظارت حضور یابد که
قبالً برگه ارنج تیم خود را تحویل مسئول مربوطه داده باشد.
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 )18باشگاه ها موظفند پس از شورع مسابقات تا پایان لیگ در کلیه مسابقات خود شرکت نمایند و چنانچه برابرا برنامه اعالم
شده ،در یک هفته از لیگ بدون دالیل قانونی و موجه ،غیبت نمایند ضمن باخت تیمی در دیدار هفته مذکور مشمول جریمه
نقدی اعالمی از سوی سازمان لیگ قرار خواهد گرفت.
 )19باشگاه هایی که در طول فصل برگزاری مسابقات از لیگ انصراف دهند و یا عدم حضور در چهار هفته متوالی برابر آئین نامه
از لیگ حذف شوند ،بازیکنان و کادر فنی تیم آزاد محسوب میشوند و در خصوص پرداخت قرارداد آنان:
الف :اگر باشگاه مذکور در نیم فصل اول از ادامه مسابقات انصراف دهد موظف است  70درصد قرارداد بازیکنان و کادر فنی را
پرداخت نماید.
ب :اگر در نیم فصل دوم از ادامه مسابقات انصراف دهد ،موظف است کل مبلغ قرارداد بازیکنان و کادر فنی را پرداخت نماید.

ماده : 18

مراسم قرعه کشی طبق برنامه از قبل اعالم شده پس از ثبت و تحویل کلیه قراردادها ،در فدراسیون بوکس با حضور سرپرستان
یا نمایندگان باشگاه ها برگزار میگردد.
تبصره :عدم شکرت یک یا چند سرپرست یا نماینده باشگاه شرکت کننده در مراسم قرعه کشی مانع از انجام آن نخواهد شد،
لیکن تاریخ قرعه کشی بصورت مکتوب حداقل یک هفته قبل از انجام آن به باشگاه ها اعالم میشود.

ماده : 19

سازمان لیگ پس از انجام قرعه کشی ،برنامه مسابقات را با درج زمان و مکان برگزاری بصورت مکتوب به باشگاه های شرکت
کننده در لیگ ابالغ خواهد نمود .هرگونه تغییر در جدول مسابقات با دالیل مستدل توسط سازمان لیگ انجام می گردد.

ماده : 20

وزن کشی ورزشکاران طبق برنامه مسابقات و جدول زمانبندی شده به صورت تیمی و با حضور کمیته مسابقات سازمان لیگ
بهمراه داور و وزن کشی در شب قبل از مسابقات انجام میشود.
تبصره : 1باسکول یک ساعت قبل از شروع وزن کشی رسمی توسط سازمان لیگ برای کنترل وزن ورزشکاران در اختیار تیم ها
قرار می گیرد و مربیان می توانند قبل از شروع وزن کشی رسمی ب ه دفعات در زمان مقرر وزن ورزشکاران خود را کنترل نمایند
لیکن در هنگام وزن کشی رسمی هر ورزشکار فقط یک بار کنترل و ثبت وزن خواهد داشت و داشتن کارت مسابقات برای هر
ورزشکار الزامی است.

ماده : 21
حداقل نفرات ارنج هر تیم باید نصف بعالوه یک باشد در غیر اینصورت باخت  9بر صفر لیگ دسته یک ( آقایان) و نوجوانان
( پسران) و بانوان و  7بر صفر برتر ( آقایان به نفع تیم حریف منظور خواهد شد .سرپرست تیم ها برگ ارنج تیم خود را حداقل
 30دقیقه قبل از شروع هر مسابقه طبق برنامه به سازمان لیگ تحویل خواهند داد و پس از آن حق هیچگونه تغییر در لیست
مذکور را نخواهند داشت.
تبصره :کلیه ورزشکارانی که نامشان در برگه ارنج ثبت شده است موظفند مسابقه دهند به غیر از موارد آسیب دیدگی که به
تأیید پزشک مسابقات رسیده باشد .در غیر اینصورت تا پایان مسابقه آن روز حق شرکت در مسابقه را نداشته و جهت رسیدگی
به کمیته انضباطی سازمان لیگ معرفی خواهند شد.

ماده : 22
هر ورزشکار به جهت شرکت در یک وزن باالتر باید حداقل شرط الزم را داشته باشد یعنی بعنوان مثال ورزشکاری که می خواهد
در وزن  -66کیلوگرم شرکت نماید ،باید حداقل  60/100کیلوگرم باشند.
در وزن های  +100کیلوگرم آقایان +78 ،کیلوگرم بانوان و  +90کیلوگرم نوجوانان وزن ورزشکاران باید حداقل  100گرم بیش از
اوزان اعالم شه باشد.
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وظایف باشــــگاه میـــزبان :
ماده : 23
هر تیم یا باشگاه شرکت کننده می تواند میزبانی مسابقات در لیگ را در صورت داشتن شرایط الزم و تایید سازمان لیگ بر عهده
گیرد که در اینصورت وظایف میزبان به شرح ذیل است:
الف) موافقت و تأیید هیأت بوکس استان در خصوص توانایی باشگاه متقاضی
ب) آماده نمودن سالن مسابقات با نظر و تأیید سازمان لیگ
ج) مهیا نمودن امکانات برگزاری شامل تأمین تاتامی ،امکانات و وسایل برگزاری ،تأمین کادر پزشکی و خدماتی در سالن مسابقات
و لوازم اداری -وسایل پذیرایی برای میهمانان و ...
د) تأمین محل اسکان اعضاء سازمان لیگ و کادر برگزاری و داوران
ه) همکای با ارگانهای ذیربط جهت برقراری نظم و امنیت در سالن مسابقات
و) دعوت از رسانه های گروهی جهت انعکاس مطلوب مسابقات با همکاری روابط عمومی سازمان لیگ
ز) انجام تبلیغات مناسب جهت جذب نوجوانان ،جوانان و عامه مردم جهت تماشای مسابقات
ح) دعوت از مقامات و مسئوالن استان جهت حضور در مسابقات
ط) پرداخت حق الزحمه مأموران انتظامی -خدمات و سایر افراد مسئول پس از انجام مسابقه
تبصره : 1میزان حق الزحمه کادر برگزاری و سایر دست اندرکاران بر اساس آئین نامه پرداخت حق الزحمه با نظارت امور مالی
فدراسیون از سوی سازمان لیگ پرداخت خواهد شد.
تبصره :2هیأت بوکس استانها موظفند با باشگاه های میزبان همکاری نمایند.
تبصره :3تأمین خوابگاه تیم های لیگ نوجوانان و بانوان بر عهده متقاضی میزبانی میباشد.

رده بندی امتیـــــازات تیمــها :
ماده : 24
هر باخت تیمی با حریف یا بدون حریف صفر امتیاز و هر برد تیمی سه امتیاز برای تیم های شرکت کننده منظور میگردد و مساوی
یک امتیاز محسوب میگردد.
تبصره :1رده بندی تیمها بر اساس امتیازات کسب شده انجام می پذیرد.
تبصره :2در صورت تساوی دو یا چند تیم رده بندی به ترتیب زیر انجام می پذیرد.
 )1باالترین تفاضل برد و باخت انفرادی
 )2باالترین برد انفرادی
 )3پائین ترین باخت انفرادی
 )4نتیجه دیدار دو تیم در رفت و برگشت و باالترین برد صورت گرفته
 )5در صورت تساوی تمام موارد فوق الذکر برگزاری مسابقه مجدد در  3وزن طبق قرعه کشی و بر اساس برگ ارنج آخرین بازی
هفته آخر
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ماده : 25
سازمان لیگ موظف است جدول امتیازات رده بندی تیم ها را پس از پایان رقابتها در هفته بعد به سرپرستان ارائه نماید تا از
وضعیت تیم خود مطلع باشند .همچنین این جدول جهت اطالع عموم در جراید نیز منعکس میشود.

رسیدگــی به اعتــــراضــات:
ماده : 26
 )1کلیه اعتراضات باید بصورت کتبی و مستند در فرم مربوطه و به همراه هزینه رسیدگی به شکایات توسط سرپرست یا نماینده
تیم به دبیر سازمان لیگ به شرح ذیل تسلیم گردد.
 )2اعتراضات نسبت به صالحیت ورزشکاران یا ورزشکار یک تیم ،همچنین عملکرد کمیته اجرایی بایستی حداکثر ظرف 24
ساعت از زمان اتمام مسابقه تسلیم سازمان لیگ گردد.
 )3اعتراض نسبت به عملکرد کمیته اجرایی هر مسابقه از قبیل نحوه وزن کشی وزشکاران  ،تغییر در برگه ارنج و جابجایی
دیدارها باید حداکثر  30دقیقه پس از اتمان وزن کشی به دبیر سازمان لیگ تسلیم گردد.
 )4مقداد وجه اعتراضات در آغاز هر سال توسط سازمان لیگ تعیین و به تیم های شرکت کننده ابالغ میشود( برای سال 1394
مبلغ  2/000/000ریال) در صورتیکه رأی صادره به نفع معترض باشد وجوه مربوطه مسترد میگردد و در صورت باطل بودن
اعتراض پس از تنظیم صورتجلسه وجوه مربوطه به محل درآمدهای فدراسیون بوکس واریز خواهد شد.

مقــررات انضباطــــی :
ماده : 27
اعضای کمیته انضباطی سازمان لیگ کشور عبارتند از:
-1نایب رئیس یا دبیر فدراسیون-2رئیس سازمان لیگ -3دبیر سازمان لیگ  -4رئیس کمیته انضباطی فدراسیون -5رئیس
کمیته مسابقات سازمان لیگ  -6رئیس کمیته داوران  -7نماینده باشگاه ها که توسط خود باشگاه در آغاز لیگ رسماً معرفی
شده است -8 .نمایندگان وزارت ورزش ( دفتر امور مشترک فدراسیون ها ،دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ،دفتر
امور مجلس و حقوقی)
 )1کلیه ورزشکاران و مربیان و سرپرستان تیم ها موظفند کارت شرکت در مسابقات را به همراه داشته باشند و در صورت عدم
رعایت موضوع مشمول جریمه نقدی خواهند شد.
 )2چنانچه فردی کارت شرکت در مسابقات را مفقود نماید یا همراه نداشته باشد پس از ارائه گزارش کتبی و تأیید رئیس سازمان
لیگ و پس از پرداخت  40/000ریال کارت المثنی صادر خواهد شد.
 )3بروز هرگونه اغتشاش یا بی نظمی از سوی هواداران باشگاه که منجر به ایجاد خسارت گردد پس از بررسی در کمیته انضباطی
مطرح و ضمن اخذ خسارت وارده از باشگاه مربوطه تنبیهات انضباطی الزم در نظر گرفته خواهد شد.
 )4عدم رعایت نظافت محل مسابقات ،عدم رعایت نظم محل مسابقات ،عدم اجرای ضوابط ،توبیخ کتبی و درج در پرونده باشگاه
و اعالم در مسابقات هفته آتی میباشد.
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 )5تصمیم گیری در خصوص استفاده از افراد اضافی بهنگام برگزاری مسابقات در اطراف تاتامی ،عدم حضور بوکسور در پایان
مسابقات جهت اعالم نتیجه ،عدم ارائه بموقع لیست ارنج تیمی در هر مسابقه بر اساس نظریات اعضاء کمیته انضباطی بوده
و مشمول جریمه نقدی خواهد بود.
 )6هرگونه تهدید زبانی ،انجام رفتار غیر ورزشی و بدور از اخالق اسالمی و اهانت به داور یا مسئوالن و کادر اجرایی سازمان
لیگ  ،ترک تاتامی به نشانه اعتراض در صورتی که ناشی از رفتار فردی باشد منجر به دو جلسه محرومیت برای فرد یا فاراد
خاطی و در نظر گرفتن جریمه نقدی بر اساس تصمیم کمیته انضباطی بوده و چنانچه ناشی از رفتار تیمی باشد باخت کامل
تیمی و محرومیت از حضور در مسابقه بعدی و پرداخت جریمه نقدی طبق نظر کمیته انضباطی اعمال خواهد شد.
تبصره :رفع هر گونه محرومیت یا تعلیق و تشدید مجازات جهت فرد یا تیم صرفاً با نظر کمیته انضباطی امکان پذیر خواهد بود.
 )7چنانچه تیمی بدون عذر موجه در ساعت مقرر بر روی تاتامی حاضر نگردد ،مشمول مقررات زیر خواهد بود .الف) نوبت اول:
توبیخ کتبی و ثبت باخت برای تیم غایب ب) نوبت دوم :منظور نمودن باخت تیمی و پرداخت جریمه نقدی طبق تصمیم کمیته
انضباطی ج) نوبت سوم :حذف از دور مسابقات
 )8عقد همزمان قرارداد با چند باشگاه ،عدم اعالم و رقم مبلغ قرارداد ارائه مدارک جعلی در صورت اثبات تخلف فرد منجر به
توبیخ کتبی و پرداخت جریمه بر اساس نظریه کمیته انضباطی خواهد بود.
 )9در صورت استفاده از موارد نیروزا و اثبات و اعالم موضوع از سوی کمیته مبارزه با دوپینگ مشمول مقررات و محرومیت های
مربوطه بر اساس قوانین وضع شده خواهند شد و باشگاه ها مجازند تصمیمات الزم را در خصوص عدم پرداخت مطالبات مالی و
سایر موارد اتخاذ نمایند و هیچ گونه اعتراضی در این زمینه پذیرفته نخواهد بود ( .الزم است فرم مربوط به عدم استفاده از مواد
نیرو زا توسط ورزشکار در کمیته مبارزه با دوپینگ تنظیم و ضمیمه قرارداد گردد  .کلیه تصمیمات و تنبیهات بر اساس آخرین
قوانین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ خواهد بود .
 ) 10در صورتیکه اعمال و رفتار مورد شکایت ارسالی به سازمان لیگ  ،واجد جنبه کیفری و حقوقی و از مصادیق جرم باشد مراجع
انضباطی می توانند ضمن اتخاذ تصمیم انضباطی  ،شاکی را برای تعقیب کیفری به مراجع قضایی نیز هدایت نمایند .
 ) 11عالوه بر تنبیهات قبلی مندرج در آئین نامه سازمان لیگ  ،تنبیهات مشدد دیگری نیز در کمیته انضباطی فدراسیون برای
افراد خاطی در نظر گرفته می شود .
 ) 12مرجع انضباطی بنا به تشخیص و در صورت لزوم می تواند تنبیهات متاخذه را در جراید و مطبوعات ورزشی  ،غیر ورزشی ،
محلی یا سراسری نیز اعالن نماید .
 ) 13وجوه مربوط به جریمه های نقدی از طریق فدراسیون به حساب درآمد های سازمان لیگ واریز می گردد .

تعهدات باشگاه نسبت به بازیکن
ماده : 28
 )1باشگاه موظف است بازیکن را در برابر فوت  ،سوانح  ،صدمات  ،نقص عضو و هرگونه بیماری و صدمات ناشی از مسابقات یا
تمرینات یا به هنگام مسافرت های داخل و خارج از کشور بیمه نماید .
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 )2باشگاه ها موظف هستند جهت آگاه کردن اعضای تیم خود به هر یک از آنان یک نسخه آئین نامه اجرایی لیگ و آئین نامه
داخلی باشگاه را ابالغ و جهت تأیید امضاء و اثر انگشت سبابه آنها را دریافت نماید عدم اطالع از مفاد این آئین نامه موجب
عدم اجرای آن نخواهد شد .
 )3باشگاه موظف است در صورت مصدوم شدن بازیکن  ،ناشی از مسابقات  ،تمرینات و مسافرت های مربوط به مسابقات ،
باشگاه مربوطه  ،وظایف مطرح در قرارداد را به انجام برساند و بالعکس در صورتیکه این مصدومیت خارج از موارد نکات یاد
شده باشد بازیکن حق ادعای مزایای مربوطه را نخواهد داشت .
 )4هرگاه بازیکن از مسابقه یا مسابقاتی به واسطه عملک رد خود محروم گردد باشگاه می تواند مزایای مدت محرومیت را
پرداخت نناید و نیز می تواند تنبیهات انضباطی الزم را طبق آئین نامه داخلی در نظر بگیرد.

تعهدات بازیکن نسبت به باشگاه
ماده : 29
 )1بازیکن نمی تواند در طول زمان قرارداد بدون اجاره باشگاه خود در تمرینات باشگاه دیگر شرکت و یا در بازیهای رسمی یا
غیر رسمی باشگاه های دیگر شرکت کند  ،مگر با رضایت باشگاه مربوطه و در صورت اقدام  ،تخلف محسوب و قابل پیگیری
می باشد .
 )2بازیکن موظف است در کلیه جلسا ت تمرین  ،مسابقه و مسافرت های ورزشی که به طور عرف و منطق برنامه ریزی شده
باشد  ،حاضر شده و دستورات مسئولین و مربیان را اجرا نماید و در صورت استنکاف باشگاه می تواند برابر مفاد آئین نامه
داخلی باشگاه که قبالً تعیین و اعالم شده باشد تنبیهات انضباطی برای بازیکن اعمال نماید .
 )3در صورتی که بازیکن به هردلیل ممنوعیت عقد قرارداد داشته و قرارداد امضاء نماید موظف است برابر درخواست باشگاه
کلیه وجوه اخذ شده را بازپرداخت نماید .
 )4در صورتی که باشگاه یا بازیکن بر اساس مفاد قرارداد و آئین نامه های مصوبه سازمان لیگ عمل ننمایند به درخواست هر
یک از آنها سازمان لیگ با ارجاع پرونده به کمیته انضباطی و قضایی فدراسیون و بر اساس مقررات و مستندات رأی صادر
می نماید .
 )5در صورت عقد قراردادهای همزمان از سوی بازیکن با چند باشگاه و عدم حل موضوع با توافق  ،سازمان لیگ رأی نهایی را
اعالم و باش گاه و بازیکن ملزم به اجرای سازمان لیگ می باشد  ،در غیر این صورت کارت بازیکن از درجه اعتبار ساقط و با
بازیکن طبق مقررات برخورد خواهد شد .
 )6کلیه مالیات های احتمالی قراردادها به عهده و بر ذمه بازیکن و باشگاه می باشد .

ماده : 30
در مسابقات لیگ توافق بین دو ت یم وجود نداردودر صورت حاضر نشدن یک تیم و یا هر دو تیم روی تاتامی نتیجه برای تیم یا
تیم های غایب در لیگ دسته یک ( آقایان )  ،نوجوانان ( پسران ) و بانوان  9بر صفر و در لیگ برتر ( آقایان )  7بر صفر منظور
می شود .

ماده : 31
در صورتی که به تشخیص گروه فنی مسابقات محرز شود که باشگاه یا تیم هایی در خصوص نتیجه دیدار خود به سود یا زیان
باشگاه یا تیم خود و دیگران تبانی نموده اند  ،عالوه بر جریمه نقدی که میزان آن توسط کمیته انضباطی تعیین می گردد  ،امتیاز
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یا امتیازهایی که از طریق تبانی برای هر یک از تیم ها حاصل شده  ،کسر و در صورت ضرورت امتیاز تیمی که از تبانی  ،متضرر
شده  ،مطابق مقررات اصالح می شود .

جـــــــوایـــــز
ماده : 32
فدراسیون بوکس جوایز زیر را در پایان برگزاری لیگ هرساله برای بر گزیدگان و برترین ها در نظر می گیرد .
الف ) اهداء یادبود و حکم به باشگاه نمونه اخالق .
باشگاه نمونه اخالق به باشگاهی اطالق می گردد که اعضاء تیم در مجموعه رفتار و اخالق گروهی و انفرادی نظم و انضباط باالیی
داشته باشد .
ب ) به تی م های اول تا سوم لیگ ها در هر مقطع آقایان و بانوان جداگانه جوایز نقدی  ،حکم و جام قهرمانی و مدال اهداء
می گردد .
ج ) به تیم های اول تا سوم لوح قهرمانی همراه با جام از طرف فدراسیون اهداء خواهد شد  ( .با توجه به تیم های شرکت
کننده ) .
د ) به منظور دلگرمی و تقدیر از زحمات و تالش های مربیان سازنده که در طول برگزاری مسابقات لیگ بتوانند پدیده ای را به
ورزش بوکس کشور معرفی نمایند با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی قدردانی به عمل می آید.
ه ) تیم های قهرمان لیگ برتر و ورزشکاران منتخب تیم ها در صورت صالحدید فدراسیون به مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا
یا تونمنت داخلی و خارجی اعزام می شوند .

ماده : 33
نام گذاری لیگ های بوکس و باشگاه های کشور در هر سال توسط سازمان لیگ کشور انجام خواهد شد .

ماده : 34
سایر موارد پیش بینی نشده در این آئین نامه در جلسه سازمان لیگ کشور قابل تصمیم گیری است .

این آئین نامه در  34ماده با توجه به مصوبه قبلی در کمیته فنی و سازمان لیگ فدراسیون در تاریخ  95/08/27در سازمان لیگ
و نمایندگان باشگاه ها مورد بازنگری و به تصویب رسیده و قابل اجرا می باشد .

رئیــس ســازمان لیگ
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