
 

 به یاری اهورامزدا 

 نامه اجراییآیین

 

 باشد:باختگان به شرح زیر میی پیکارهای ورزشی جام جاندوره هشتمینوی اجرایی سینامهآیین

 شرایط شرکت: -1

 زرتشتی بودن ورزشکار: -1-1

  :مالک تشخیص 

 اصل کارت شناسایی زرتشتی ورزشکار )دارای اعتبار(.  -1-1-1

ی کارت شناسایی زرتشتی یکی از بستگان درجه یک در صورت نداشتن کارت شناسایی زرتشتی، ارایه -1-1-2

 ی نامبرده.  )دارای اعتبار( به همراه تعهد شخص و اصل شناسنامه

 تایید انجمن زرتشتیان شهر یا محل اقامت ورزشکار.  -1-1-3

 ی برگزاری قابل استعالم است.در صورت لزوم، از سوی کمیته "3-1-1"تایید بند  :1ه تبصر

 ی مدارک باال از سوی ورزشکار بایسته است.ی برگزاری پیکارها در هر زمان، ارائهبنا به تصمیم کمیته :2تبصره 

ی پیکارها مرحله، از ادامه ی برگزاری مجاز است در صورت هرگونه تخلف، شخص یا تیم را در هرکمیته :3تبصره 

 محروم سازد.

 عدم محرومیت:-1-2

 باختگانهای پیشین جام جانعدم محرومیت در دوره -1-2-1

 های ورزشی زرتشتیانانضباطی جام -ی اخالقیعدم محرومیت بر طبق گزارش ابالغی کمیته -1-2-2

 

 



 

 مدارک الزم: -2

 :ینویسجهت نام -2-1

 (JPGو با فرمت  کیلو بایت 151اول شناسنامه یا کارت ملی )با حداکثر حجم  یشده صفحهفایل اسکن -2-1-1

 (JPGو با فرمت  کیلو بایت 151)با حداکثر حجم  3×4شده عکس فایل اسکن -2-1-2

کیلو بایت و با فرمت  151دار )دارای اعتبار و با حداکثر حجم شده کارت بیمه ورزشی عکسفایل اسکن -2-1-3

JPG) 

 هنگام برگزاری: -2-2

 اصل مدرک شناسایی معتبر )شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه رانندگی یا گذرنامه(  -2-2-1

 کارت شناسایی زرتشتی -2-2-2

 کارت شرکت در پیکارها -2-2-3

 دار )دارای اعتبار(کارت بیمه ورزشی عکس -2-2-4

 ارائه کلیه مدارک باال، در صورت درخواست کمیته برگزاری، در هر زمان الزامی است.  : 1تبصره 

ی اصل مدرک شناسایی معتبر )شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه رانندگی یا همراه داشتن و ارائهبه  : 2تبصره 

 کنندگان، جهت دریافت کارت شرکت در پیکارها بایسته است.گذرنامه( برای تمامی شرکت

. در د شدکنندگان در روز اول برگزاری پیکارها توزیع خواهکارت شرکت در پیکارها برای تمامی شرکت یادآوری:

 تیم قابل دریافت است. سرپرست کنندگان تنها از سویهای تیمی کارت شرکترشته

 

 

 

 



 

 نویسی:شرایط نام -3

 باختگانها در پیکارهای ورزشی جام جانها و باشگاههایی که به صورت مستقل از انجمنبازیکنان و تیم -3-1

 کنند را مشخص نمایند. بدیهیپیکارها شرکت میکنند، باید شهرستانی که به نمایندگی از آن، در شرکت می

 کننده( بایسته است.است که تایید انجمن شهرستان مورد نظر )به منظور اعالم شهرستان شرکت

 اگر تیمی نام ارگان، باشگاه یا سازمانی را بر خود نهاده باشد باید توسط آن نهاد تایید گردد. -3-2

  ی زرتشتی باشد.عرف جامعهها نباید مخالف با اسامی تیم -3-3

 ی ورزشی )بسکتبال، فوتبال، والیبال، بدمینتون، تنیسرشته 9باختگان در این دوره از پیکارهای جام جان -3-4

شدگان ی نونهاالن )زادهگروه )آقایان و بانوان( و در سه رده دومیدانی( و در و میز، شطرنج، شنا، کاراته و دو روی 

( 1/1/1131شدگان پیش از به بعد( و بزرگساالن )زاده 1/1/1131شدگان از  بعد(، نوجوانان )زادهبه  1/1/4131از 

 گردد.برگزار می

 های مختلف:ها و ردهنویسی برای گروهی مجاز نامهاتعداد رشته -3-5

ر انفرادی و حداکثی توانند در یک رشتهبازیکنان گروه بانوان بدون در نظر گرفتن رده و شهرستان می -3-5-1

 ی تیمی شرکت کنند.دو رشته

 یی خود یا باالتر تنها در یک رشتهتوانند در ردهی نونهاالن و نوجوانان در گروه آقایان میبازیکنان رده -3-5-2

 تیمی و یک رشته انفرادی شرکت نمایند.

 شته تیمی یا یک رشته انفرادی شرکتتوانند در یک ری بزرگساالن در گروه آقایان تنها میبازیکنان رده -3-5-3

 نمایند.

 اهواز، زاهدان، شیراز، اصفهان، کرج و کرمانی بزرگساالن در گروه آقایان ساکن شهرهای بازیکنان رده :1تبصره 

ی انفرادی شرکت نمایند. ساکن ی تیمی و یک رشتهتوانند در یک رشتهمستثنی هستند و می "3-5-3 "از بند 

های یاد شده، باید از سوی انجمن آن شهر تایید شود و تنها در تیم یکی از این ان در شهرستانبودن این بازیکن

 باشد.کردن مالک نمیشهرها بازی

 

 



 

)با توجه به شرایط  نفره 3و بسکتبال  میدانیشنا، کاراته، دو و  هایتوانند در رشتهتمامی بازیکنان می -3-5-4

 نیز شرکت نمایند. رده(

د و باشی خود آنان میکنندگان پیکارها بر عهدههای شرکتی بازیداخل در برنامهگونه تمسئولیت هر یادآوری:

 گونه مسئولیتی نخواهد داشت.ی برگزاری هیچکمیته

سال را به عنوان سرپرست تیم معرفی نمایند. سرپرست  11ها باید شخصی زرتشتی و باالی تمامی تیم -3-6

 کننده در همان رشته و رده باشند.گر تیم شرکتها نباید بازیکن و مربی تیم خود و دیتیم

ا ههمچنین سرپرست تیماعضای تیم خود مسئول خواهند بود. ها نسبت به رفتار تمامی سرپرست یادآوری:

ایج راضی به نتگونه اعتکشی پیکارها شرکت نموده و در صورت عدم حضور، مسلماً حق هیچموظفند در آیین قرعه

 را نخواهند داشت.  کشیآیین قرعه

ی ا برعهدههدر صورتی که چندین تیم، با یک سرپرست مشترک نام نویسی کنند، مسئولیت تداخل بازی یادآوری:

 تیم و سرپرست مربوطه می باشد و هیچ شکایت و درخواستی مبنی بر جابه جایی زمان برگزاری وارد نخواهد بود.

 یو بدون غذا( پس از تکمیل فرم مربوطه، در صورت پذیرش کمیته متقاضیان استفاده از خوابگاه )با غذا -3-7

 توانند از خوابگاه استفاده کنند.برگزاری می

نمایند، حق شرکت می نفره 3و بسکتبال  شنا، کاراته، دو و میدانیهای ورزشکارانی که تنها در رشته :1تبصره 

 استفاده از خوابگاه را ندارند. 

 ، حق استفاده از خوابگاه را ندارند.کرجتهران و  ورزشکاران ساکن شهرهای :2تبصره 

 شرایط بیمه: -4

 کنندگان بایسته است.در پیکارها داشتن کارت بیمه ورزشی از سوی شرکت -4-1

 کنندگان ندارد.کردن شرکتکمیته برگزاری هیچ مسئولیتی در قبال بیمه -4-2

 ورزشی استان خود مراجعه نمایند.توانند به هیات پزشکی افراد متقاضی داشتن کارت بیمه ورزشی می -4-3

 



 

ها به مراکز درمانی و دریافت هزینه از بیمه به عهده در صورت مصدوم شدن، پرداخت تمامی هزینه -4-4

  .باشدکنندگان میشرکت

 ی انضباطی:نامهآیین -5

 مربی ها و سرپرست کنندگان )انفرادی و تیمی(داشتن کارت ویژه شرکت در پیکارها، برای تمامی شرکت -5-1

 یکنندگانی که کارت خود را به همراه نداشته باشند، اجازهی برگزاری به شرکتبایسته است. کمیته ها

 شرکت در آن پیکار را نخواهد داد.

 ینامه رشتهتمامی بازیکنان اعم از انفرادی و تیمی باید با لباس ورزشی با مشخصات یادشده در آیین -5-2

 ارها شرکت کنند.نامی خود در پیکثبت

ها در تمامی پیکارها حضور به موقع تمامی بازیکنان اعم از انفرادی و تیمی و رعایت انضباط از سوی آن -5-3

 اشد.بی بازیکن مینامی، بر عهدهی ثبتنامه رشتهبایسته است و عواقب ناشی از دیرکرد مطابق با آیین

نامی ثبت ینمایند، موظف به شرکت در مسابقات رشتهبازیکنانی که در این دوره از پیکارها نام نویسی می  -5-4

 .باشند، و در صورت تخطی از این امر، بنا بر صالحدید کمیته برگزاری با آنها برخورد خواهد شدخود می

گردد که به صورت کتبی و بر روی هرگونه اعتراض در مورد برگزاری پیکارها تنها در صورتی بررسی می -5-5

پس از پایان پیکار مربوطه به  حداکثر تا یک ساعتستاد برگزاری نوشته شود و  های ویژه موجود درفرم

ی برگزاری پیگیری و نتایج توسط ستاد برگزاری ها از سوی کمیتهستاد برگزاری تحویل داده شود. اعتراض

 اعالم خواهد شد.

 ارائه شود. ی برگزاریبه کمیته سرپرست تیمهای تیمی باید توسط اعتراضات رشته یادآوری:

شرکت کنندگان )اعم از بازیکن، سرپرست، مربی و ...( حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به یکدیگر در مورد  -5-6

 قوانین را ندارند.

های در نظر گرفته شده به عنوان خوابگاه جهت اسکان توانند از مکانکنندگان از خوابگاه تنها میاستفاده -5-7

 باشند.رعایت نظم و همکاری با مسئولین خوابگاه می کنندگان موظف بهاستفاده نمایند. شرکت

 



 

 کنندگان از خوابگاه بایسته است.دار خوابگاه برای استفادهبه همراه داشتن کارت عکس -5-1

کنندگان مصرف مواد مخالف با عرف ورزش )دخانیات، مواد مخدر، مشروبات الکلی و ...( از سوی شرکت  -5-9

های فیزیکی، لفظی و هرگونه حرکت تار غیر اخالقی )درگیریشود و بروز هر گونه رفتخلف محسوب می

ناشایست و غیر اخالقی و...( در زمان برگزاری پیکارها و در محوطه برگزاری پیکارها و خوابگاه از سوی 

تواند محرومیت فرد یا تیم را به دنبال داشته کنندگان و تشخیص آن از سوی برگزارکنندگان میشرکت

 باشد.

باختگان گرامی و نظم پیکارها، کمیته برگزاری وظیفه خود ی زرتشتی و جانشأن جامعهبرای حفظ   -5-11

اندرکاران برگزاری، با فرد متخلف داند در صورت مشاهده هرگونه رفتار ناشایست، به ویژه با داوران و دستمی

 برخورد جدی نماید.

ک باختگان مالکارهای ورزشی جام جاننامه انضباطی ورزشی زرتشتیان در پیتمامی بندها و تعاریف آیین -5-11

 عمل خواهد بود.

کنندگان باید توجه داشته باشند که شرکت در پیکارها یعنی پذیرفتن قوانین آن و تشخیص درست شرکت -5-12

 کنندگان است که نظر اینی  شرکتی برگزاری است و وظیفهیا نادرست بودن تمامی موارد بر عهده کمیته

 ن ارج نهند.کمیته را بپذیرند و به آ

 یادآوری:

 کنندگان با لباس ورزشی در آیین گشایش شرکت کنند و بانوان ورزشکار با روسری شایسته است تمامی شرکت

 سفید حضور یابند.

 کنندگان و همچنین برگزارکنندگان، از اهداف نامه از سوی شرکتتر بندهای آییناجرای هر چه بهتر و درست

 ود.این دوره از پیکارها خواهد ب

 

 



 

ه دانیم کباختگان وظیفه خود میدوره پیکارهای ورزشی جام جان هشتمینوکنندگان سیطور که ما برگزارهمان

کردن پیکارها و رفاه شما ورزشکاران گرامی به کار بندیم، از شما نهایت تالش خود را در جهت هرچه بهتر برگزار

ا داوران ی زرتشتی، بمناسب و شایسته با فرهنگ و منش جامعهکنندگان گرامی نیز انتظار داریم که رفتاری شرکت

 ها در انجام هرچه بهتر وظایفشان گردید. و برگزارکنندگان پیکارها داشته باشید تا مشوق آن

   پیشاپیش از همکاری شما همکیشان سپاسگزاریم.

 همازور بیم، همازور هما اشو بیم.     

 

 کانون دانشجویان زرتشتی                                                                             

 

 

 


