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 آیین نامه مسابقات لیگ برتر بزرگساالن تنیس روی میز استان اصفهان 

 1395سال - آقایان و بانوان
 

 :اَداف  .1

ثشگضاسی هسبثمبت لیگ ثبضگبُ ّب، ّیأت ّب ٍ دستِ جبت ضْشستبى ّبی استبى ثِ هٌظَس ضىلگیشی ٍ تمَیت ثبضگبُ  .1-1

 ّب، ّیأت ّب ٍ دستِ جبت

 تشثیت ًیشٍی اًسبًی وبسآهذ دس صهیٌِ ّبی فٌی ٍ اجشائی دس ضْشستبى ّبی هختلف .1-2

تَسؼِ ٍ سضذ ٍسصش لْشهبًی ٍ استمبء تَاًوٌذی ّبی ٍسصضىبساى هستؼذ ٍ آهبدگی هستوش ثبصیىٌبى سدُ سٌی هختلف  .1-3

 تین ّبی استبى

 تجلیغبت ثشای ثبضگبُ ّب، غٌبیغ ٍ اسگبى ّب .1-4

تبهیي هٌبثغ هبلی ثشای ّیبت ّب، ٍسصضىبساى، هشثیبى، سشپشستبى، داٍساى ٍ سبیش افشاد وِ ثِ ًَػی دس طَل ثشگضاسی  .1-5

 .هسبثمبت لیگ اص هٌبفغ هبدی ٍ هؼٌَی آى ثْشُ هٌذ هی ضًَذ

 

 :تاریخ برگساری مسابقات  .2

هسبثمبت لیگ ثبضگبّی استبى پس اص اػالم آهبدگی ثبضگبُ ّب وِ ثشًبهِ صهبى ثٌذی آى طی ثخطٌبهِ ای جذاگبًِ ثشای ولیِ 

 .ضشوت وٌٌذگبى اسسبل خَاّذ ضذ، ثشگضاس هی گشدد

 

 :شرایط اختصاصی شرکت در مسابقات  .3

 ثبصیىي ثِ اضبفِ یه هشثی، یه سشپشست، یه پضضىیبس ٍ یه هسئَل تذاسوبت، ثِ ّیبت 8ّش ثبضگبُ هی تَاًذ حذاوثش .   3-1

استبى هؼشفی ًوبیذ ٍ ًفشاتی هی تَاًٌذ دس هسبثمبت لیگ ضشوت داضتِ ثبضٌذ وِ هذاسن آًْب ثِ ّیبت استبى تحَیل ٍ تبییذیِ 

 .آى گشفتِ ضذُ ثبضذ

تین ّب ثبیستی تب پبیبى دٍس سفت ًسجت ثِ تىویل تین خَد الذام ًوبیٌذ ٍ اضبفِ وشدى ثبصیىي پس اص دٍس سفت هجبص .  3-1-1 

 . ًوی ثبضذ
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جْت جزاة تش ضذى هسبثمبت ّش تین هی تَاًذ فمط اص یىی اص ثبصیىٌبى ریل دس تین خَد پس اص اػالم ثِ ّیبت استبى .  3-1-2

هحوذ فشلذاًی، سجبد حسیٌی، هْشضبد پَدُ، )آلبیبى : اسبهی ثبصیىٌبى ثِ ضشح ریل هی ثبضٌذ. ٍ گشفتي تبییذیِ استفبدُ ًوبیذ

 (هٌػَسُ سضبئی، آًب فیبضیبى ٍ پشیسب غوذی)ٍ ثبًَاى  (هحوذاهیي حٌطِ

ضوٌبً تین ّب هی تَاًٌذ ػالٍُ ثش استفبدُ اص ثبصیىٌبى ثشتش پیص گفتِ فمط . حضَس ثبصیىٌبى غیشثَهی استبى ثالهبًغ است.  3-1-3

اص یه ثبصیىي غیشثَهی وِ دس دستِ جبت وطَس حضَس داسد استفبدُ ًوبیذ؛ حضَس ثبصیىٌبى غیشثَهی وِ دس دستِ جبت وطَس 

 .حضَس ًذاسًذ ثِ ّش تؼذاد ثالهبًغ است

 .هسئَلیت حَادث احتوبلی ولیِ ثبصیىٌبى ٍ هشثیبى ٍ ّوشاّبى تین ثؼْذُ ثبضگبُ هشثَطِ هی ثبضذ.  3-1-4

دس خػَظ توبضبگشاى ًیض ثبضگبُ . هسبثمبت ثب تَح پالستیىی هَسد تبییذ ّیأت ٍ ثش سٍی یه هیض اًجبم خَاّذ ضذ.   3-2

هیضثبى ثب ًظش سشداٍس هَظف هی ثبضذ سػبیت فبغلِ آًبى سا تب هیض هسبثمِ ٍ ًیض ّوبٌّگی جْت تطَیك غحیح وِ هضاحوتی ثشای 

ضوٌبً یه هیض وِ اص ًَع هیض هسبثمِ خَاّذ ثَد ثبیذ جْت توشیي دس سبلي پیص . ثشگضاسی هسبثمِ ًذاضتِ ثبضذ سا اػوبل ًوبیٌذ

ثبضگبُ ّبی هیضثبى هَظفٌذ هحل ثشگضاسی هسبثمبت سا اثتذای فػل هسبثمبت ثػَست وتجی ثِ ّیبت استبى اطالع . ثیٌی گشدد

 ..دادُ تب جْت ثبصدیذ ٍ تبییذ آى الذاهبت الصم غَست گیشد

هسبثمبت طجك ثشًبهِ صهبًجٌذی اػالم ضذُ اص طشف ّیبت استبى ثشگضاس هی گشدد ٍ تغییش سبػت غشفبً ثب تبییذ ّیبت استبى .   3-3

هجبص هی ثبضذ ٍ تین ّب هی ثبیست  ًین سبػت لجل اص ضشٍع هسبثمِ اسًج خَد سا ثِ سشداٍس هسبثمِ اسائِ دٌّذ ٍ یه سثغ لجل اص 

 .ضشٍع، ًفشات تین ّب هؼشفی ٍ سأس سبػت هسبثمِ آغبص ضَد

 30چٌبى چِ تیوی سأس سبػت تؼییي ضذُ حضَس پیذا ًٌوبیذ ٍ یب تؼذاد ثبصیىٌبى آى ثِ حذ ًػبة ًشسیذُ ثبضذ پس اص .   3-4

  (صهبى فَق اص سبػت هطخع ضذُ دس صهبى ثٌذی هسبثمبت هحبسجِ هی گشدد ). دلیمِ ثبخت فٌی اػالم خَاّذ ضذ

 .جْت اًجبم ّش هسبثمِ ثبضذ (پیشاّي ٍ ضَست)ّش تین هی ثبیست داسای لجبس هتحذ الطىل .   3-5

دس غَست اػضام یه ثبصیىي اص تیوی ثِ هسبثمبت سسوی وطَسی ٍ ثشٍى هشصی، ثبصی آى تین ثب غالحذیذ ّیأت استبى ثِ .  3-6

تبسیخ دیگشی هَوَل هی گشدد، لیىي دس غَست توبیل آى تین وِ ثِ غَست وتجی ثِ ّیبت استبى اػالم گشدد، هسبثمِ دس هَػذ 

 .اػالم ضذُ ثشگضاس خَاّذ ضذ

وٌتشل فشم ضشوت وٌٌذُ دس ّش هسبثمِ ٍظیفِ سشداٍس هسبثمِ ثَدُ ٍ دس غَست وبهل ًجَدى هذاسن ولیِ ػَالت ثش ػْذُ .   3-7

 .سشپشست تین هی ثبضذ

غذٍس فشم ضشوت دس هسبثمبت اص سَی ّیبت استبى ثش اسبس هؼشفی ًبهِ تین ّب غَست هی پزیشد ٍ هسئَلیت غحت آى .   3-8

 .ثش ػْذُ تین ّب هی ثبضذ
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 :هذاسن هَسد ًیبص ثبضگبّْبی ضشوت وٌٌذُ دس ایي هسبثمبت ثطشح ریل هی ثبضذ.   3-9

هؼشفی ًبهِ تین ثِ ّوشاُ وپی ضٌبسٌبهِ ػىس داس ثبصیىٌبى ٍ هذسن هشثیگشی هشثیبى وِ هی ثبیست حذالل داسای  -

 .وبست دسجِ دٍ ثبضذ

 .اغل گَاّی تحػیلی ػىس داس دس سبل تحػیلی جبسی ثبصیىٌبًی وِ داسای ضٌبسٌبهِ ػىس داس ًویجبضٌذ -

 اغل ٍ وپی وبست ثیوِ ٍسصضی سبل جبسی، دٍ لطؼِ ػىس پطت ًَیسی ضذُ ثشای ولیِ اػضبی ثبضگبُ -

 .ٍاسیض ٍجِ ٍسٍدیِ ثِ حسبة ّیبت استبى تب لجل اص ضشٍع اٍلیي ثبصی ٍ گشفتي تبییذُ آى  -

چٌبى چِ ثبضگبّی لبدس ثِ ثشگضاسی هسبثمِ دس تبسیخ صهبًجٌذی اػالم ضذُ ًجبضذ هی ثبیستی دس خَاست وتجی خَد سا .   3-10

 .یه ّفتِ صٍدتش اص تبسیخ اػالم ضذُ ثِ ّیبت استبى اػالم ًوَدُ ٍ دس غَست تبئیذ ّیبت استبى، تبسیخ جذیذ اػالم خَاّذ گشدیذ

 

 :مقررات مالی مسابقات  .4

 سیبل ثِ حسبة 000/000/10جْت ٍسٍدی هسبثمبت لیگ ثبضگبّْبی استبى اغفْبى ، ّش تین هی ثبیست هجلغ .   4-1

 . ثبًه هلت ٍاسیض ٍ فیص آى سا ثِ ّیبت استبى تحَیل ًوبیذ351732961

ثب تَجِ ثِ ثخطٌبهِ ٍصاست ٍسصش ٍ جَاًبى حضَس پضضىیبس دس هسبثمبت الضاهی است ٍ دس غَست ػذم حضَس پضضىیبس .   4-2

 .هسئَلیت ٍلَع ّش حبدثِ ای ثؼْذُ هیضثبى ثبضگبُ هی ثبضذ 

اًتظبهبت هحل ثشگضاسی هسبثمبت ثِ ػْذُ ثبضگبُ هیضثبى هی ثبضذ ٍ دس غَست ثشٍص ّش گًَِ حبدثِ ثبضگبُ هیضثبى پبسخگَ .   4-3

 .خَاّذ ثَد 

حك الضحوِ داٍساى طجك اضل داخلی ّیأت استبى ثِ ػْذُ تین ّبی هیضثبى دس ّش دٍس اص هسبثمبت هیجبضذ ٍ تین هیضثبى .   4-4

 .هَظف است پس اص پبیبى ّش ثبصی ثب وبدس داٍسی تسَیِ حسبة وبهل ًوبیذ
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 :ريش برگساری مسابقات ي وحًٌ امتیازدَی  .5

 ثبصی اًفشادی ٍ یه ثبصی دًٍفشُ طجك جذٍل ریل خَاّذ ثَد وِ تین ثشًذُ 8 ثبصی ، ضبهل 9هسبثمبت ثِ غَست اسًج .   5-1

 . ثبصی ثِ پیشٍصی دست پیذا وٌذ5ثبیستی دس 

 Bتیم  Aتیم  ردیف

 دوبل دوبل 1

2 A1 B2 

3 A2 B1 

4 A3 B4 

5 A4 B3 

6 A1 B1 

7 A2 B2 

8 A3 B3 

9 A4 B4 

 

 . اهتیبص ٍ ثبصًذُ یه اهتیبص ٍ ثبخت فٌی غفش اهتیبص تؼلك هی گیشد2ثِ تین ثشًذُ .   5-2

 . ثبصیىي دس یه هسبثمِ حضَس پیذا وٌذ3ّش تین هی تَاًذ حذالل ثب .   5-3

 

 :جًایس مسابقات  .6

 .ثِ تین ّبی اٍل تب سَم، وبح لْشهبًی، حىن، هذال اّذاء هی گشدد

 

 :تبلیغات مسابقات  .7

ثبضگبُ ّبی هیضثبى ًسجت ثِ تجلیغبت دس سطح ضْش ٍ اطشاف هحل هسبثمِ الذام ًوَدُ ٍ هَاسد سا ثِ سؤیت سشداٍس هسبثمِ .   7-1

 .ًیض ثشسبًذ

ثشای پَضص تجلیغبتی ّش چِ ثْتش هسبثمبت، ثبضگبُ هیضثبى ثب ّوىبسی ّیبت استبى ًسجت ثِ ّوبٌّگی ثب غذا ٍ سیوبی .   7-2

. هشوض استبى جْت تػَیشثشداسی ٍ پخص آى دس غذا ٍ سیوب الذاهبت الصم سا هجزٍل ًوبیٌذ
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دس ولیِ هسبثمبت لیگ، ّیأت تٌیس سٍی هیض ضْشستبى هیضثبى هسئَل حسي ثشگضاسی هسبثمِ هی ثبضذ ٍ ثبیستی ثب .   7-3

 .ووه ثبضگبُ هیضثبى تحت ًظبست سشداٍس ّیبت استبى ولیِ ّوبٌّگی ّبی الصم سا اًجبم ًوبیٌذ

 :شرایط عمًمی مسابقات  .8

ٍ اص  ( ITTF )ایي هسبثمبت اص ًظش هسبئل فٌی ثش اسبس اخشیي لَاًیي ٍ همشسات فذساسیَى ثیي الوللی تٌیس سٍی هیض .   8-1

ًظش اجشایی ٍ اًضجبطی ثش اسبس آییي ًبهِ ّبی ٍصاست ٍسصش ٍ جَاًبى ٍ فذساسیَى تٌیس سٍی هیض جوَْسی اسالهی ایشاى 

ثشگضاس خَاّذ ضذ ٍ دس هَاسدی وِ دس ایي آییي ًبهِ پیص ثیٌی ًطذُ ثبضذ ّیبت استبى تػویوبت الصم سا اتخبر ٍ ثِ هَسد اجشا 

 .خَاّذ گزاضت

چٌبى چِ تیوی ثِ یىی اص هَاسد اجشایی ٍ یب ثِ ثبضگبُ دیگشی اػتشاؼ داضتِ ثبضذ، هی ثبیست ثِ ٍسیلِ هذیش ثبضگبُ یب .   8-2

 سبػت ثِ 48 سیبل سا ظشف هذت 000/000/1سئیس ّیبت ضْشستبى ثػَست وتجی هَاسد اػتشاؼ ثِ اًضوبم فیص ثِ هجلغ 

 .سبصهبى لیگ ّیبت استبى تحَیل دّذ

دس غَست ػذم سػبیت ّش یه اص ثٌذّبی آییي ًبهِ هسبثمبت لیگ ٍ دستَسالؼول ّبی هشثَطِ وویتِ اًضجبطی ّیبت .   8-3

 .استبى اغفْبى هشجغ سسیذگی خَاّذ ثَد

دس غَست ثشٍص ّش گًَِ هَاسد پیص ثیٌی ًطذُ، تػوین ًْبیی ثِ ػْذُ ّیبت استبى ٍ تػویوبت هتخزُ ثشای ثبضگبُ ّب، .   8-4

 .ّیبت ضْشستبى ّب ٍ ثبصیىٌبى الصم االجشاء هی ثبضذ
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