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 در رده آقایان و بانوان های والیبال جام وهمنپیکارنوزدهمین دوره اجرایی آئین نامه 

 

های والیبال جام وهمن را در نوزدهمین دوره پیکار در نظر دارد رساند انجمن یانش وران مانترهبه استحضار می

از تیم های عالقمند خواهشمند است اسامی بازیکنان خود لذا کند برگزار 1398بهمن ماه  25 الی 22تاریخ 

 این انجمن اعالم دارند. به 09/11/1398چهارشنبه   23 ساعت تاحداکثر را 

 

در محل انجمن یانش وران مانتره  11/11/1398 جمعه 18 ساعتقرعه کشی این دوره از مسابقات راس 

 برگزار خواهد شد. شرکت سرپرست تیم ها در این مراسم بایسته است.

 

 پذیرفته نخواهد شد. هیچ گونه اعتراضیپس از آن به جلسه قرعه کشی در صورت مراجعه نکردن سرپرست ها 

 

 مدارک الزم جهت ثبت نام اینترنتی

 عکس پرسنلی .اسکن1

 . اسکن صفحه اول شناسنامه2

 .اسکن بیمه ورزشی3

 

 www.jamevahman.ashtad.irاز طریق تارنمای رسمی جام وهمن به آدرس  تنها ثبت نام :1تبصره

ترتیب اثر داده امکان پذیر است. به تقاضاهایی که پس از  پایان زمان ثبت نام به انجمن تحویل گردد 

 .نخواهد شد

 بازیکن  1  توانند تا قبل از شروع اولین بازی خود حداکثرپس از پایان زمان ثبت نام تیم ها می :2تبصره

 .را اضافه و حذف کنند

 بیمه ورزشی برای تمامی بازیکنان الزامی است. : 3تبصره 
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 قوانین انضباطی

 .ارائه آلبوم تیم برای شرکت در مسابقات بایستنی است .1

تواند از شرکت و حضور تیم در زمین مسابقه جلوگیری کمیته برگزاری می،در صورت عدم ارائه آلبوم تیم :1تبصره

 .کند

تصمیم گیری موارد  ،ورزشی از سوی تیم، بازیکنان و طرفداران هر تیمانضباطی و رفتار غیریدر صورت ب. 2

 بر عهده کمیته انضباطی می باشد. خاطی

 باشد( انات خوابگاه و پذیرایی در نظر گرفته شده است.)آیین نامه به صورت جداگانه میبرای تیم های مهمان امک .3

وهمن باید با هماهنگی مسئولین جام و دریافت کارت خبرنگاری طبق های جاماز پیکارگرفتن عکس و فیلم  .4

 آیین نامه کمیته عکس باشد.) آیین نامه به صورت جداگانه می باشد(

 کنندگان ندارد.ونه مسئولیتی در قبال وسایل شرکتهیچ گکمیته برگزاری . 5

 تنها اعتراض کتبی کاپیتان تیم در برگ امتیاز مسابقه پس از پایان بازی جهت برسی پذیرفته میشود.. 6

 برگزاری مسابقات بررسی میگردد. موارد پیش بینی نشده توسط کمیته. 7

 قوانین عمومی

 باید ثابت باشد. شماره بازیکن در تمامی پیکار ها .1

 رتبه تیم ها در جدول براساس تعداد برد مشخص می شود.. 2

اگر دو یا چند تیم از نظر تعداد برد باهم مساوی بودند. تیمی که امتیاز باالتری کسب نموده است در  :1تبصره

 امتیاز( 1امتیاز و تیم بازنده  2تیم برنده  1بر  2امتیاز،  3بر صفر تیم برنده  2رده باالتر قرار میگیرد. ) 

معدل ست ببیشتری داشت در رده باالتر تیمی که اگر دو یا چند تیم از نظر امتیاز باهم مساوی بودند  :2تبصره 

 (مجموع ست برده تقسیم بر مجموع ست باخته بیشتریقرار میگیرد )

ن بیشتری داشت در رده باالتر قرار ئمعدل پوست برابری داشتند تیمی که  عدلم اگر دو یا چند تیم  :3تبصره 

 (داده ن از دستئن گرفته شده تقسیم بر مجموع پوئمجموع پومیگیرد )

در صورتی که دو تیم در تبصره های فوق مساوی بودند نتیجه مسابقه دو تیم در بازی رو  :4تبصره 

 در رو مورد ارزیابی قرار میگیرد.
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 ترکیب و استقرار تیم ها

 است. یاجبار میهر ت یسرپرست برا یمعرف .1

 .داشته باشد یکمک مرب کیو  یمرب کیتواند  یم میهر ت. 2

 باشد. زین میت یکمک مرب تواندیم میسرپرست هر ت : 1تبصره

 به غیر از بازیکنان تیم تنها مربی و کمک مربی حق نشستن روی نیمکت در زمان برگزاری پیکارها را دارند. :2تبصره 

 تواند به عنوان مربی تیم بانوان در زمین حضور یابد.نمی یر زرتشتیمرد غ مسابقات بانواندر زمان برگزاری .3

. گرفته شود تیم مقابل رضایتور یابد که از تواند در زمین حضدر صورتی مربی مرد غیر زرتشتی می : 1تبصره

 الزامیست()تکمیل فرم رضایت نامه 

بزرگسال  کنیهر باز ینفر به ازا 10 یتعداد باال یداشته باشد. که برا کنیباز 14تواند حداکثر یم می. هر ت4

با احتساب سهمیه  هر تیم کنانیتعداد باز ندهیآ یدوره ها ی) برادر رده نوجوانان داشته باشد. کنیباز کی دیبا

 (د بودنفر خواه 12 حداکثرنوجوانان 

 باشد.یم 31/06/1384 یال 01/07/1380نوجوانان از  یرده سن:  1 تبصره

 .خود انتخاب کند یبرا برویل 2حداکثر  تواندیم میهر ت :2 تبصره

 ن همان تیم معرفی نماید.تواند خود را به عنوان بازیکیچ یک از تیم های شرکت کننده نمیسرپرست ه :3تبصره 

 .توانند وارد زمین شوندتنها افرادی که نام آنها در برگ امتیازات ثبت شده است می .5

 ابقه شرکت کنند..فقط بازیکنانی که نامشان در برگ امتیاز ثبت شده باشد حق دارند وارد زمین شده و در مس .6

توان نمیپس از پایان قرعه کشی و امضا برگ امتیازات توسط مربی و کاپیتان، بازیکنان ثبت شده را  :1تبصره 

 .تغییر داد
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 تجهیزات شرکت کنندگان

رنگ ، طرح و شماره پیراهن ها و شورت بازیکنان تیم ) برای بانوان شلوار ( باید طبق آخرین مقررات فدراسیون .1

 باشد.   FIVB 2017_2020بین المللی والیبال 

 سانتی متری داشته باشد. 8در  2کاپیتان تیم باید روی پیراهن خود و در زیر شماره روی سینه اش یک نوار .2

آالت که سبب آسیب رساندن به خود و دستبند، گردنبند، و هرگونه زیور رنوع اشیا از قبیلکردن هدر بر. 3

 دیگران شده یا امتیاز و نفع ساختگی به وجود آورد ممنوع است.

 تواند با تکمیل فرم رضایت با مسئولیت خود از عینک یا لنز استفاده کند.بازیکن می. 4

 انرده آقایان و بانو مسابقات قوانین فنی

 برگزار خواهد شد.  FIVB 2017_2020این مسابقات مطابق با آخرین مقررات فدراسیون والیبال بین المللی .1

 مسابقات در هر رده در صورت شرکت حداقل چهار تیم برگزار خواهد شد.. 2

 مرحله از مسابقات به منزله باخت می باشد.در هربه غیر از لیبرو  بازیکن 6حضور هر تیم با کمتر از  .3

 زمان اعالم شده از سوی کمیته برگزاری در محل پیکار ها حضور یابند.دقیقه قبل از  30ا است تیم ه بایسته. 4

در زمین بازی حاضر نشود پس از پانزده  اعالم شروع مسابقه در برنامه بازیچنانچه تیمی در زمان  تبصره:

 اعالم خواهد شد. دقیقه بازنده

 داشتن راکت شماره دار برای تعویض ضروری است.. 5

 2درخواست زمان استراحت الزامی است و هر تیم در هر ست دست جهت  عالمتاستفاده از زنگ و سپس  . 6

 تواند درخواست کند.ثانیه ای می 30تایم استراحت 

 ت را برنده شود.س 3ست از  2برنده بازی در تمامی بازی ها تیمی است که  . 7

 .شودو تایم استراحت فنی در ست ها اجرا نمیدقیقه می باشد  3تراحت بین هر ست زمان اس. 8

 باشد.بازیکنان بر عهده سرپرست تیم می صحت سالمت . 9

 

                    پیروز و سر بلند باشید
 1398زمستان   –  انجمن یانش وران مانتره


