
  

 )بانوان(جام آزاد کشور  کارخانجاتو   کارگرانالیبال مسابقات و

 ( 1401ماه سال  بهمنشاهرود ) 

 

 *نکته: برگزاری قطعی این رویداد منوط به اخذ مجوز از ستاد استانی مقابله با کرونا می باشد  

 

 11/1401/ 25رود تیم ها : عصر روز سه شنبه تاریخ و

 1401/ 29/11لغایت  25/11/1401 تاریخ برگزاری: 

   از طریق سامانه جامع ورزش کارگری  1401/ 11/ 23به شن کیروز  مهلت ثبت نام:  

 شرایط عمومی:  
می بایست عضو جامعه    ( ورزشکاران).تمامی شرکت کنندگان در رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی  1

ثبت نام نموده     worker-sport.mcls.gov.ir ورزش کارگری بوده و در سامانه عضوگیری به آدرس 

و در زمان برگزاری مسابقات دارای اعتبار باشد ، در غیر اینصورت افراد مجاز به شرکت در رقابت های  

 ورزشی موصوف نمی باشند.

تامین  همراه داشتن برگه استعالم ارتباط فعال تحت شمول قانون کار جمهوری اسالمی ایران با سازمان  .  2

به صورت مستمر تا قبل از تاریخ برگزاری مسابقات که  اجتماعی به همراه سابقه سه ماهه پرداخت بیمه 

آدرس   به  اجتماعی  تامین  سایت  بیمه  قابل    eservices.tamin.ir  از  نوع  باشد،ضمنا  می  دریافت 

بوده و خویش فرما نباشد.)راهنمای دریافت  اجباری    از نوع  یدادها بایدروورزشکاران شرکت کننده در  

برگه استعالم ارتباط فعال با سازمان تامین اجتماعی و سابقه سه ماهه پرداخت از طریق کانال آپارات  

 ل دسترسی و بهره برداری می باشد. فدراسیون ورزش کارگری قاب

 همراه داشتن اصل کارت ملی یا شناسنامه، الزامی است. .3

نام نشده در تاریخ مقرر)در سامانه مذکور(در مسابقات ممانعت بعمل  4 . از پذیرش ورزشکاران ثبت 

 خواهد آمد. 

الصاق  همراه داشتن اصل کارت شرکت در رقابتهای ورزشی کارگران که توسط هیئت مربو.  5 با  طه 

 عکس ورزشکار صادر شده باشد. 

http://www.worker-sport.ir/


 مسئولیت حسن برگزاری فنی رویداد با رئیس انجمن مربوطه خواهد بود. .6

  برگزاری رویداد  زا قبل   ساعت   72  تا )حداقل   . همراه داشتن کارت بیمه حوادث ورزشی دارای اعتبار7

 الزامی است. از فدراسیون پزشکی ورزشی  (در زمان حضور در مسابقات

. مسئولیت بررسی اولیه و انطباق تمامی مدارک الزم ورزشکاران جهت اعزام به مسابقات ، برعهده  8

 هیئت ورزش کارگری استان اعزام کننده خواهد بود. 

و تهیه و ارائه گزارش کیفی و یید مدارک شرکت کنندگان در رقابت ها  نظارت، کنترل و  تا. مسئولیت  9

 کمی مسابقات برعهده نماینده اعزامی از سوی فدراسیون ورزش کارگری خواهد بود.

به منظور جلوگیری از بروز هرگونه اخالل و بی نظمی در فرآیند برگزاری مسابقات، در صورت  10  .

 وری است موارد به شرح ذیل اقدام گردد:وجود اعتراض، ضر

به صورت مکتوب و خطاب به فدراسیون و بالفاصله بعد از مسابقه به نماینده فدراسیون تحویل    - الف

 گردیده و رسید دریافت نمایند

 تیم استان مربوطه باشد.  یا مربی اعتراض با امضاء سرپرست -ب

 میلیون ریال به حساب فدراسیون واریز گردد.به ازاء هر مورد اعتراض مبلغ پنج  -ج

تبصره: جلسات کمیته اجرایی بالفاصله در محل مسابقات تشکیل و رسیدگی آنی صورت خواهد پذیرفت  

و در صورت پذیرفته شدن اعتراض، مبلغ واریزی عودت داده خواهد شد. )بدیهی است در صورت نیازبه  

 ضباطی فدراسیون محول خواهد گردید(. سایر تصمیم گیریهای بعدی به جلسه کمیته ان

زامی جداً ممانعت بعمل خواهد  .از پذیرش نفرات اضافی و افراد غیر مسئول به همراه تیم های اع11

 آمد.

* نکته مهم : ضمناً کلیه نفرات و ورزشکاران اعزامی می بایستی کارت واکسیناسیون)هر دو دوز( و یا   

ساعت قبل از شروع مسابقه به مسئولین برگزاری ارائه   48تست منفی کرونای خود را با اعتبار حداکثر   

بهداشتی در زما نامه های  از ماسک  و رعایت شیوه  استفاده  برگزانمایند. ضمنا  ری مسابقات کامال  ن 

 اجباری می باشد. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرایط اختصاصی:  

  

و    و مقررات فدراسیون بین المللی والیبال برگزار می گردد.  دستورالعمل ها مسابقات بر اساس آخرین  -1

ای شماره در پشت و وسط جلوی  دار  پوشش اسالمی  باکلیه اعضا می بایست از لباس های متحدالشکل  

   . متمایز از سایر بازیکنان می باشدو لباس لیبرو  استفاده نمایند پیراهن بازیکن

   .خواهد بود نفر 14سرپرست جمعاً   یکورزشکار و یک نفر بعنوان مربی و  12هر تیم متشکل از  -2

حق  1401  و  1400،  لیگ باشگاه های کشور در سال های  و سوپر  ورزشکاران عضو تیم های ملی سالنی  -۳

 شرکت در این مسابقات را نخواهند داشت.  

  محل اسکان تیم های حذف شده در مرحله مقدماتی می بایست بعد از آخرین مسابقه نسبت به ترک  -4

 اقدام نمایند.  

 می باشد.    اسکان و تغذیه تیم های شرکت کننده به عهده استان میزبان  -5

 د. امتیازی می باش 15ست از سه ست و ست نتیجه مسابقات بصورت دو  -6

در محل اسکان ورزشکاران با    25/11/1401سه شنبه    روز  20:00مسابقات راس ساعت    جلسه هماهنگی-7

 حضور سرپرستان تیم ها برگزار خواهد شد. 

 .بصورت تک حذفی برگزار می گرددمسابقات  مرحله دوم از  -8

 گردد.  روزانه دو مسابقه انجام می ز در صورت نیا-9

 ند بیش از یک تیم به مسابقات اعزام نماید. هر استان میتوا-10

  : مسابقات  هر  ورودیه  باشد  تومان  10.000.000  تیم مبلغ ورودیه  به    می  بایست  شبا    که می  شماره 

IR910130100000000265442783  واریز      استان سمنان  کارگری  هیات ورزش    حسابب انک رفاه  ب

 نمایند. 

 آبشار سرای ورزشکاران بتدای پارک ا-خیابان شهید صدوقی-هرودسمنان شهرستان شامحل اسکان: سآدر

 مدال، کاپ و حکم قهرمانی از سوی فدراسیون اهداء خواهد شد.  مسابقات  به تیم های اول تا سوم 

  

همراه    - شماره  با  اطالعات الزم  و کسب  هماهنگی  هرگونه  انجمن    09121436033جهت  والیبال    دبیر 

تان  آقای قمی دبیر هیات ورزش کارگری اس  09122730023و یا شماره    جناب آقای حق بین   کارگران کشور 

    تماس حاصل نمایید.  سمنان

  


