به یاری اهورامزدا

آییننامه اجرایی

آییننامهی اجرایی سیوهشتمین دورهی پیکارهای ورزشی جام جانباختگان به شرح زیر میباشد:
 -1شرایط شرکت:
 -1-1زرتشتی بودن ورزشکار:
 مالک تشخیص:
 -1-1-1اصل کارت شناسایی زرتشتی ورزشکار (دارای اعتبار).
 -2-1-1در صورت نداشتن کارت شناسایی زرتشتی ،ارایهی کارت شناسایی زرتشتی یکی از بستگان درجه یک
(دارای اعتبار) به همراه تعهد شخص و اصل شناسنامهی نامبرده.
 -3-1-1تایید انجمن زرتشتیان شهر یا محل اقامت ورزشکار.
تبصره  :1تایید بند " "3-1-1در صورت لزوم ،از سوی کمیتهی برگزاری قابل استعالم است.
تبصره  :2بنا به تصمیم کمیتهی برگزاری پیکارها در هر زمان ،ارائهی مدارک باال از سوی ورزشکار بایسته است.
تبصره  :3کمیتهی برگزاری مجاز است در صورت هرگونه تخلف ،شخص یا تیم را در هر مرحله ،از ادامهی پیکارها
محروم سازد.
-2-1عدم محرومیت:
 -1-2-1عدم محرومیت در دورههای پیشین جام جانباختگان
 -2-2-1عدم محرومیت بر طبق گزارش ابالغی کمیتهی اخالقی -انضباطی جامهای ورزشی زرتشتیان

 -2مدارک الزم:
 -1-2جهت نامنویسی:
 -1-1-2فایل اسکنشده صفحهی اول شناسنامه یا کارت ملی (با حداکثر حجم  151کیلو بایت و با فرمت )JPG
 -2-1-2فایل اسکنشده عکس ( 3×4با حداکثر حجم  151کیلو بایت و با فرمت )JPG
 -3-1-2فایل اسکنشده کارت بیمه ورزشی عکسدار (دارای اعتبار و با حداکثر حجم  151کیلو بایت و با فرمت
)JPG
 -2-2هنگام برگزاری:
 -1-2-2اصل مدرک شناسایی معتبر (شناسنامه ،کارت ملی ،گواهینامه رانندگی یا گذرنامه)
 -2-2-2کارت شناسایی زرتشتی
 -3-2-2کارت شرکت در پیکارها
 -4-2-2کارت بیمه ورزشی عکسدار (دارای اعتبار)
تبصره  : 1ارائه کلیه مدارک باال ،در صورت درخواست کمیته برگزاری ،در هر زمان الزامی است.
تبصره  : 2به همراه داشتن و ارائهی اصل مدرک شناسایی معتبر (شناسنامه ،کارت ملی ،گواهینامه رانندگی یا
گذرنامه) برای تمامی شرکتکنندگان ،جهت دریافت کارت شرکت در پیکارها بایسته است.
یادآوری :کارت شرکت در پیکارها برای تمامی شرکتکنندگان در روز اول برگزاری پیکارها توزیع خواهد شد .در
رشتههای تیمی کارت شرکتکنندگان تنها از سوی سرپرست تیم قابل دریافت است.

 -3شرایط نامنویسی:
 -1-3بازیکنان و تیمهایی که به صورت مستقل از انجمنها و باشگاهها در پیکارهای ورزشی جام جانباختگان
شرکت میکنند ،باید شهرستانی که به نمایندگی از آن ،در پیکارها شرکت میکنند را مشخص نمایند .بدیهی
است که تایید انجمن شهرستان مورد نظر (به منظور اعالم شهرستان شرکتکننده) بایسته است.
 -2-3اگر تیمی نام ارگان ،باشگاه یا سازمانی را بر خود نهاده باشد باید توسط آن نهاد تایید گردد.
 -3-3اسامی تیمها نباید مخالف با عرف جامعهی زرتشتی باشد.
 -4-3این دوره از پیکارهای جام جانباختگان در  9رشتهی ورزشی (بسکتبال ،فوتبال ،والیبال ،بدمینتون ،تنیس
روی میز ،شطرنج ،شنا ،کاراته و دو و میدانی) و در دو گروه (آقایان و بانوان) و در سه ردهی نونهاالن (زادهشدگان
از  1314/1/1به بعد) ،نوجوانان (زادهشدگان از  1311/1/1به بعد) و بزرگساالن (زادهشدگان پیش از )1311/1/1
برگزار میگردد.
 -5-3تعداد رشتههای مجاز نامنویسی برای گروهها و ردههای مختلف:
 -1-5-3بازیکنان گروه بانوان بدون در نظر گرفتن رده و شهرستان میتوانند در یک رشتهی انفرادی و حداکثر
دو رشتهی تیمی شرکت کنند.
 -2-5-3بازیکنان ردهی نونهاالن و نوجوانان در گروه آقایان میتوانند در ردهی خود یا باالتر تنها در یک رشتهی
تیمی و یک رشته انفرادی شرکت نمایند.
 -3-5-3بازیکنان ردهی بزرگساالن در گروه آقایان تنها میتوانند در یک رشته تیمی یا یک رشته انفرادی شرکت
نمایند.
تبصره  :1بازیکنان ردهی بزرگساالن در گروه آقایان ساکن شهرهای اهواز ،زاهدان ،شیراز ،اصفهان ،کرج و کرمان
از بند "  "3-5-3مستثنی هستند و میتوانند در یک رشتهی تیمی و یک رشتهی انفرادی شرکت نمایند .ساکن
بودن این بازیکنان در شهرستانهای یاد شده ،باید از سوی انجمن آن شهر تایید شود و تنها در تیم یکی از این
شهرها بازیکردن مالک نمیباشد.

 -4-5-3تمامی بازیکنان میتوانند در رشتههای شنا ،کاراته ،دو و میدانی و بسکتبال  3نفره (با توجه به شرایط
رده) نیز شرکت نمایند.
یادآوری :مسئولیت هرگونه تداخل در برنامهی بازیهای شرکتکنندگان پیکارها بر عهدهی خود آنان میباشد و
کمیتهی برگزاری هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
 -6-3تمامی تیمها باید شخصی زرتشتی و باالی  11سال را به عنوان سرپرست تیم معرفی نمایند .سرپرست
تیمها نباید بازیکن و مربی تیم خود و دیگر تیم شرکتکننده در همان رشته و رده باشند.
یادآوری :سرپرستها نسبت به رفتار تمامی اعضای تیم خود مسئول خواهند بود .همچنین سرپرست تیمها
موظفند در آیین قرعهکشی پیکارها شرکت نموده و در صورت عدم حضور ،مسلماً حق هیچگونه اعتراضی به نتایج
آیین قرعهکشی را نخواهند داشت.
یادآوری :در صورتی که چندین تیم ،با یک سرپرست مشترک نام نویسی کنند ،مسئولیت تداخل بازیها برعهدهی
تیم و سرپرست مربوطه می باشد و هیچ شکایت و درخواستی مبنی بر جابه جایی زمان برگزاری وارد نخواهد بود.
 -7-3متقاضیان استفاده از خوابگاه (با غذا و بدون غذا) پس از تکمیل فرم مربوطه ،در صورت پذیرش کمیتهی
برگزاری میتوانند از خوابگاه استفاده کنند.
تبصره  :1ورزشکارانی که تنها در رشتههای شنا ،کاراته ،دو و میدانی و بسکتبال  3نفره شرکت مینمایند ،حق
استفاده از خوابگاه را ندارند.
تبصره  :2ورزشکاران ساکن شهرهای تهران و کرج ،حق استفاده از خوابگاه را ندارند.
 -4شرایط بیمه:
 -1-4در پیکارها داشتن کارت بیمه ورزشی از سوی شرکتکنندگان بایسته است.
 -2-4کمیته برگزاری هیچ مسئولیتی در قبال بیمهکردن شرکتکنندگان ندارد.
 -3-4افراد متقاضی داشتن کارت بیمه ورزشی میتوانند به هیات پزشکی ورزشی استان خود مراجعه نمایند.

 -4-4در صورت مصدوم شدن ،پرداخت تمامی هزینهها به مراکز درمانی و دریافت هزینه از بیمه به عهده
شرکتکنندگان میباشد .
 -5آییننامهی انضباطی:
 -1-5داشتن کارت ویژه شرکت در پیکارها ،برای تمامی شرکتکنندگان (انفرادی و تیمی) مربی ها و سرپرست
ها بایسته است .کمیتهی برگزاری به شرکتکنندگانی که کارت خود را به همراه نداشته باشند ،اجازهی
شرکت در آن پیکار را نخواهد داد.
 -2-5تمامی بازیکنان اعم از انفرادی و تیمی باید با لباس ورزشی با مشخصات یادشده در آییننامه رشتهی
ثبتنامی خود در پیکارها شرکت کنند.
 -3-5حضور به موقع تمامی بازیکنان اعم از انفرادی و تیمی و رعایت انضباط از سوی آنها در تمامی پیکارها
بایسته است و عواقب ناشی از دیرکرد مطابق با آییننامه رشتهی ثبتنامی ،بر عهدهی بازیکن میباشد.
 -4-5بازیکنانی که در این دوره از پیکارها نام نویسی مینمایند ،موظف به شرکت در مسابقات رشتهی ثبتنامی
خود میباشند ،و در صورت تخطی از این امر ،بنا بر صالحدید کمیته برگزاری با آنها برخورد خواهد شد.
 -5-5هرگونه اعتراض در مورد برگزاری پیکارها تنها در صورتی بررسی میگردد که به صورت کتبی و بر روی
فرمهای ویژه موجود در ستاد برگزاری نوشته شود و حداکثر تا یک ساعت پس از پایان پیکار مربوطه به
ستاد برگزاری تحویل داده شود .اعتراضها از سوی کمیتهی برگزاری پیگیری و نتایج توسط ستاد برگزاری
اعالم خواهد شد.
یادآوری :اعتراضات رشتههای تیمی باید توسط سرپرست تیم به کمیتهی برگزاری ارائه شود.
 -6-5شرکت کنندگان (اعم از بازیکن ،سرپرست ،مربی و  )...حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به یکدیگر در مورد
قوانین را ندارند.
 -7-5استفادهکنندگان از خوابگاه تنها میتوانند از مکانهای در نظر گرفته شده به عنوان خوابگاه جهت اسکان
استفاده نمایند .شرکتکنندگان موظف به رعایت نظم و همکاری با مسئولین خوابگاه میباشند.

 -1-5به همراه داشتن کارت عکسدار خوابگاه برای استفادهکنندگان از خوابگاه بایسته است.
 -9-5مصرف مواد مخالف با عرف ورزش (دخانیات ،مواد مخدر ،مشروبات الکلی و  )...از سوی شرکتکنندگان
تخلف محسوب میشود و بروز هر گونه رفتار غیر اخالقی (درگیریهای فیزیکی ،لفظی و هرگونه حرکت
ناشایست و غیر اخالقی و )...در زمان برگزاری پیکارها و در محوطه برگزاری پیکارها و خوابگاه از سوی
شرکتکنندگان و تشخیص آن از سوی برگزارکنندگان میتواند محرومیت فرد یا تیم را به دنبال داشته
باشد.
 -11-5برای حفظ شأن جامعهی زرتشتی و جانباختگان گرامی و نظم پیکارها ،کمیته برگزاری وظیفه خود
میداند در صورت مشاهده هرگونه رفتار ناشایست ،به ویژه با داوران و دستاندرکاران برگزاری ،با فرد متخلف
برخورد جدی نماید.
 -11-5تمامی بندها و تعاریف آییننامه انضباطی ورزشی زرتشتیان در پیکارهای ورزشی جام جانباختگان مالک
عمل خواهد بود.
 -12-5شرکتکنندگان باید توجه داشته باشند که شرکت در پیکارها یعنی پذیرفتن قوانین آن و تشخیص درست
یا نادرست بودن تمامی موارد بر عهده کمیتهی برگزاری است و وظیفهی شرکتکنندگان است که نظر این
کمیته را بپذیرند و به آن ارج نهند.
یادآوری:
 شایسته است تمامی شرکتکنندگان با لباس ورزشی در آیین گشایش شرکت کنند و بانوان ورزشکار با روسری
سفید حضور یابند.
 اجرای هر چه بهتر و درستتر بندهای آییننامه از سوی شرکتکنندگان و همچنین برگزارکنندگان ،از اهداف
این دوره از پیکارها خواهد بود.

همانطور که ما برگزارکنندگان سیوهشتمین دوره پیکارهای ورزشی جام جانباختگان وظیفه خود میدانیم که
نهایت تالش خود را در جهت هرچه بهتر برگزارکردن پیکارها و رفاه شما ورزشکاران گرامی به کار بندیم ،از شما
شرکتکنندگان گرامی نیز انتظار داریم که رفتاری مناسب و شایسته با فرهنگ و منش جامعهی زرتشتی ،با داوران
و برگزارکنندگان پیکارها داشته باشید تا مشوق آنها در انجام هرچه بهتر وظایفشان گردید.
پیشاپیش از همکاری شما همکیشان سپاسگزاریم.
همازور بیم ،همازور هما اشو بیم.

کانون دانشجویان زرتشتی

