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 ;وام رقابتُا  -2مادٌ 

 خبم ضْذای داًطدَ دٍسُ اص هسبثوبت كَتسبل ثِ ًبم ايي

  
 ;َدف از برگساري -3مادٌ 

ثخطي اص  ثؼٌَاى هدشی اداسُ تشثيت ثذًيتشثيت ثذًي دس سغح داًطگبُ ،  ثذًجبل تذٍيي سٌذ چطن اًذاص ٍسصش ٍ

ايي سٌذ کِ حبغل تالش کبس گشٍّي ٍ کبسضٌبسي هيجبضذ اهذام ثِ ثشًبهِ سيضی ًسجتبً خبهغ ثشای ثشگضاسی هسبثوبت 

ستؼذادّبی داًطگبُ ًسجت ثِ ضٌبخت ا تين ثشتش داًطگبُ ًوَدُ تب ضوي اًتخبةكَتسبل داًطدَيبى كَتسبل ليگ 

دبد سهبثت ّب ثب ثشًبهِ غحيح اي ضبيستِ ثبصيکٌبى اهذام ًوَدُ ٍ صهيٌِ سضذ ٍپيطشكت آًبى سا كشاّن ًوبيذ ٍ دس ثيي تين

 .ثَخَد آٍسد كشٌّگ خبهؼِ اسالهي ى ٍأسبلن ٍ دس خَس ض

 

  مجري مسابقات; -4مادٌ 

ٍ ًوبيٌذُ ٍسصش  کبسضٌبس تشثيت ثذًي –ضبهل هذيشاداسُ تشثيت ثذًي  ًلش 3کِ ضبهل پٌح ًلش کويتِ كَتسبل

  (اص سشپشستبى تيوْبی حبضش دس ليگ ثِ غَست سأی گيشی ضبهل ًلش 2 ٍکبسکٌبى داًطگبُ  

ثِ کويتِ  ثذًيتشثيت  اداسُثشًبهِ ٍ صهبى ثشگضاسی هسبثوبت پس اص ثشًبهِ سيضی کويتِ كَتسبل ٍ تػَيت – 1/3

 .كَتسبل اثالؽ ٍ اخشا خَاّذ ضذ

 .سشپشست هسبثوبت تَسظ کويتِ كَتسبل اص اكشاد ثب تدشثِ ٍ هذيش اًتخبة ٍ هؼشكي خَاٌّذ ضذ– 2/3

ثشگضاس  كَتسبل ّبی حبضش دس ليگ ثب ضشکت كؼبل تينٍ  کليِ ٍاحذ ّبی داًطگبُايي هسبثوبت ثب ّوکبسی  – 3/3

 .خَاّذ ضذ

 ;وحًٌ برگساري مسابقات - 5مادٌ 

 .ثشگضاس خَاّذ ضذ دٍسُ ایثػَست  ٍ دس دٍ گشٍُ هسبثوبت كَتسبل– 1/4

 .خَاٌّذ کشد ثِ دٍس ثؼذ غؼَد ّش گشٍُ دٍ تين اٍل– 2/4

 دٍس دٍم هسبثوبت ثِ غَست حزكي ٍ ضشثذسی ثشگضاس خَاّذ ضذ. -3/4

 صهبى ثشگضاسی هسبثوبت اص غجح سٍص ضٌجِ تب ثؼذ اص ظْش سٍص چْبسضٌجِ هتـيش هي ثبضذ. -4/4
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 ;حاضر در مسابقاتَاي  شرايط تيم - 6مادٌ  

 .ثذًي اهذام ًوبيٌذ اداسُ تشثيتّبی اسائِ ضذُ اص سَی  ثشاثش كشم اػضبی تينّب ثبيذ ًسجت ثِ تؼييي  تين – 1/5

 خْت ّوبٌّگي ثِ کويتِ ثشگضاسی اػالم ًوبيذ. سا خَدضوبسُ تللي سشپشست ّش تين ثبيستي خْت ّوبٌّگي  -2/5

هسبثوبت تين خَد حضَس داضتِ ثبضٌذ ٍ دس ؿيش ايٌػَست هطوَل خشيوِ سشپشستبى تين ّب هَظلٌذ دس توبهي  -3/5

 كشدی ٍ تيوي خَاٌّذ ضذ.

سيبل سا ثِ ػٌَاى ٍديؼِ ثِ کويتِ ثشگضاسی هسبثوبت پشداخت ًوبيذ ٍ دس پبيبى  000/500ّش تين ثبيذ هجلؾ  -4/5

 هسبثوبت هجلؾ سا دسيبكت ًوبيذ.

ثشگضاسی هسبثوبت ثِ غَست خَد سأی اص اداهِ هسبثوبت اًػشاف ًوبيذ دس غَستي کِ تيوي ثٌب ثِ سأی کويتِ  -5/5

 هجلؾ ٍديؼِ پس دادُ ًخَاّذ ضذ.

 ;شرايط فىي مسابقات – 7مادٌ 

ٍ ضشايظ  ايي آييي ًبهِ ٍ كذساسيَى كَتسبل ثشگضاس هي گشددهسبثوبت كَتسبل ثشاسبس هَاًيي ٍهوشسات  – 1/6

 اختػبغي ثبصی ثش اسبس دستَس الؼول تٌظيوي اص عشف کويتِ كَتسبل خَاٌّذ ثَد .

 .گشدد ييذٍ حشاست داًطگبُ تأ تَسظ هذيشيت اهَس اداسیثبصيکٌبى ثبيذ  اسبهي – 2/6

کلص ، شضشثِ گي، خَساة، ضَست، پيشاّي ضوبسُ داسذ )ٌدست پيشاّي کبهل ثبض يک داسای تين ثبيذ – 3/6

 سبلٌي( هخػَظ

اػالهي تَسظ کويتِ  تب تبسيخ کبست ضشکت دس هسبثوبتٍ ثيوِ ّب هَظلٌذ ثشای اًدبم غذٍس کبست  تين – 4/6

 .ٍ اسائِ اسبهي تين اهذام ًوبيٌذًسجت تکويل ثشگضاسی 

ٍ هسئَليت اخشای آى ثِ ػْذُ سش پشست ّش  اخبصُ ٍسٍد ثِ ثبصی ًذاسدثيوِ ٍسصضي ثذٍى کبست  بىثبصيکٌ –تجػشُ 

 .تين هي ثبضذ

 .هجل اص ثبصی دس هحل سبلي هسبثوِ حبضش ثبضٌذ دهيوِ 15حذاهل ّب ثبيذ  تين –5/6 

ًيض اهذاهبت الصم سا اًدبم  کويتِ ثشگضاسیّبست ٍ  هسئَليت ثجت اخغبسّب ٍاخشاخْب ثِ ػْذُ هسئَليي تين – 6/6

 .خَاّذ داد

 .ِ کبست هشهض دسيبكت هيکٌذ ثشای يک ثبصی کبهل هحشٍم هي ثبضذثبصيکٌي ک – 7/6

  .کبست صسد دسيبكت کٌذ ثغَس خَدکبس اص يک ثبصی هحشٍم خَاّذ ضذ دٍثبصيکٌي کِ  -8/6

 كَتسبلدسيبكت ًوبيذ هطوَل خشيوِ ًوذی ثشاثش سای کويتِ  هشهض کبست 4تيوي کِ دس يک ثبصی ثيطتش اص  -9/6

 .خَاّذ ضذ
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ثبصيکي يب توبضبگش يب سشپشست تيوي کِ هَاًيي هسبثوبت سا سػبيت ًکٌٌذ ٍ اهذام ثِ خطًَت ٍ تطٌح دس  -10/6

ثشگضاسی سهبثت ّب کٌٌذ خشيوِ خَاٌّذ ضذ ٍ خشيوِ آًبى ثٌب ثِ سأی کويتِ ثشگضاسی هحشٍهيت كشد ٍ تين اص حضَس 

 دس هسبثوبت خَاّذ ثَد.

  .تين خَد خَاّذ ثَد  صهيي سّب دس کٌب تين ًيوکت رخيشُ -11/6

دٍسُ اص حضَس دس هسبثوبت  ثشای يکچٌبًچِ تيوي دس دٍ ثبصی حبضش ًطَد اص خذٍل هسبثوبت حزف ٍ  -12/6

 .خَاّذ ضذ كَتسبل هحشٍم

داًطدَيبى داًطگبُ ٍ يک سشپشست اص داًطدَيبى اص ثبصيکي  10 حذاکثش تؼذاد ًلشات ّش تين ػجبستٌذ اص -13/6

 داًطگبُ.

ِ هسئَليي تين ًيض ثبيذ الضاهبً کبست ضشکت دس هسبثوِ داضتِ ثبضٌذ ٍگشًِ اص ٍسٍد آًبى دس سبلي ٍکٌبس تين کلي – 14/6

 .خلَگيشی ثؼول هي آيذ

 .ًذاسًذ سا ثبصیضشکت دس حن  ّب تين بىپشستسش -15/6

ثِ  تکويل ًوَدُ ٍ ثبصيکي هي ثبضذ 10دس سٍص ٍ ٌّگبم هسبثوِ ّش تين ليست اسبهي ثبصيکٌبى سا کِ ضبهل  -16/6

ليست خَد سا  يب تـييش اسبهي ثِ سشپشست هسبثوِ اخبصُ تکويل تحَيل كشمدٌّذ ٍ ثؼذ اص  لسشپشست هسبثوبت تحَي

 .ًذاسًذ

ّب اهذام ٍاص ٍسٍد اكشاد اضبكي  ًسجت ثِ چک ليست سشپشست هسبثوِ هجل اص ٍسٍد تيوْب ثِ سبلي هحل هسبثوِ – 17/6

 .خَاّذ کشدخلَگيشی  هحل هسبثوِثِ 

 .کبست ثبصيکٌبى غشكبً دس اختيبس سشپشست تين هشاس دادُ خَاّذ ضذ –تجػشُ 

دس غَست ػذم هشاخؼِ سشپشست تين ثؼذ اص پبيبى هسبثوِ خْت دسيبكت کبست ثبصيکٌبى دس غَست هلوَد  -18/6

سيبل دسيبكت  000/10ضذى هسئَليت آى ثِ ػْذُ سشپشست تين ثَدُ ٍ ثشای غذٍس الوثٌي ثِ اصای ّش کبست هجلؾ 

 .خَاّذ ضذ

 ;َىگام برگساري مسابقٍيخيرَا در بدي يريد بٍ زميه أمٍ تجري –8مادٌ 

خيش ٍاسد صهيي هسبثوِ ضَد ثشاثش خذٍل صيش خشيوِ خَاّذ أهسبثوِ ثِ ّش ػلت ثب ت اگش تيوي دس ٌّگبم ثشگضاسی - 1/7

 .ضذ

 سيبل 000/40 ؾدهيوِ خشيوِ ًوذی هجل10الي  6اص  -سيبل ة 000/20  ؾدهيوِ خشيوِ ًوذی ثِ هجل 5الي  1اص  –ا لق

دهيوِ ضوي تؼغيلي هسبثوِ هشاتت ثِ کويتِ  15ثؼذ اص  –سيبل د  000/100دهيوِ هجلؾ خشيوِ  15الي  10اص  –ج 

 .گضاسش هي ضَدثشگضاسی 
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 ;وحًٌ امتياز دَي – 9مادٌ 

                  اهتيبص 3ثشد  -1/8

 غلش اهتيبصثبخت  -2/8

  تسبٍی يک اهتيبص – 3/8

 ;َا ريش تعييه جايگاٌ تيم – :مادٌ 

 تؼذاد اهتيبصات کست ضذُ – 1/9

 دس غَست تسبٍی اهتيبصات تلبضل گل – 2/9

 .کٌذ ّبی صدُ ثيطتش خبيگبُ تين سا هطخع هي دس غَست تسبٍی اهتيبص ٍ تلبضل گل تؼذاد گل – 3/9

 .دس غَست تسبٍی ّوِ هَاسد ثبال تيوي کِ تؼذاد گل کوتشی خَسدُ ثبضذ اهتيبص ثيطتش هيگيشد – 4/9

 .اسبس آًْب تػوين گيشی خَاّذ ضذ سٍ هشاخؼِ ٍ ثشسّبی سٍد اگش توبم هَاسد ثبال يکسبى ثبضذ ثِ ثبصی – 5/9

ّبی آى ثشد دس تلبضل  گل ٍ ثشای يک تين ثشد كٌي هحسَة ضَد کِ هسبثوِ ای ثشگضاس ًگشدد غَستي دس – 6/9

 .هحبسجِ خَاّذ ضذ  گل صدُ 3ّب ثِ تؼذاد  گل

 

 ;ل ماليئمسا – 21مادٌ 

سا ثِ کويتِ ثشگضاسی  لجبس ٍسصضيتين هجلؾ هشثَط ثِ  ثِ ّوشاُ اػالم اسبهيتين هي ثبيست سشپشستبى  – 1/10

هسبثوبت تحَيل دٌّذ ٍ دس غَستي کِ هجلؾ هشثَط ثِ لجبس ٍسصضي سا پشداخت ًکٌٌذ ثبيستي خَدضبى ًسجت ثِ تْيِ 

 اهذام ًوبيٌذ. هتحذالطکللجبس کبهل ٍسصضي 

 ;بازي جًاومرداوٍ – 22مادٌ 

چَة سٍح ثبصی خَاًوشداًِ دس هسبثوبت بل سا هحتشم ضوشدُ ٍ دس چبسسّب ثبيذ اغَل اخالهي كَت کليِ تين - 1/11

 .ضشکت ًوبيٌذ

ثبصيکٌبى سا ثب هلبد آى آضٌب  سا تْيِ ٍ هسئَليي ٍ ثشگضاسیّب هَظلٌذ يک ًسخِ اص آئيي ًبهِ  تينسشپشستبى   – 2/11

 .سبصًذ

ثبضذ هگش آًگِ خالف آى ثش اسبس داليل ٍ  سشپشست هسبثوِ هي ٍ  اغل ثش غحت گضاسش داٍس – 3/11

 .هستٌذات ثبثت ضَد

اداسُ دس هحل دكتش  9الي  8اص سبػت  هسبثوبت دس عَل ثشگضاسی سٍصّبی ضٌجِ ّش ّلتِ ثشگضاسیکويتِ  – 4/11

 .کٌذ ّب اهذام هي كؼبليت هي ًوبيذ ٍ ًسجت ثِ سسيذگي گضاسش ثذًي تشثيت
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تِ اسسبل ضَد ٍی تب تؼييي تکليق اص سَی کوي ثشگضاسیکِ ثشای ثبصيکٌي گضاسش ثِ کويتِ  دس غَستي – 5/11

 .اخبصُ ثبصی ًخَاّذ داضت ثشگضاسی

سبػت پس اص پبيبى ّوبى هسبثوِ ثػَست کتجي ثْوشاُ  24ب تتَاًٌذ  ّب اػتشاضبت خَد سا دس ّش هَسد هي تين – 6/11

 .سيبل ثِ کويِ كَتسبل اسائِ ًوبيٌذ 000/50هجلؾ 

سيبل ثِ  000/25اػتشاؼ ثيص اص يک ًبم آهذُ ثبضذ ثبيذ ثِ اصای ّش اسن اضبكي هجلؾ : دس غَستيکِ دس ثشگ  1تجػشُ 

 .هجلؾ اػتشاؼ اضبكِ ًوبيذ

ثب اسائِ هجلؾ هَسد ًظش ًَضتِ ٍ اسائِ ضَد دس ؿيش  کويتِ كَتسبل ٍسشپشست هسبثوِ ثِ ّب ثبيذ  اػتشاؼ– 2تجػشُ 

 .کشداص پيگيشی آًْب خَداسی خَاّذ  کويتِ ثشگضاسیايٌػَست 

 ثشگضاسیی غبدسُ اػتشاؼ ٍ کتجبً ثِ کويتِ أسبػت ًسجت ثِ س 24تين هي تَاًذ ثػَست هبًًَي تب هذت  – 7/11

 .اسسبل تب هدذداً پيگيشی ضَد

 پس اص اسسبل گضاسش داٍس يب سشپشست يب ضکبيت ّش كشد حوَهي يب حويوي سشپشست تين هَظق است ثِ – 8/11

حضَس يبكتِ ٍ اص حوَم تين خَد دكبع ًوبيذ دس ثشگضاسی ِ تهَػذ هوشس دس کوي هشاُ هستٌذات هبًًَي ٍ ثبصيکي دس

 .ی غبدس خَاّذ ضذأؿيش ايٌػَست ؿيبثبً سسيذگي ٍ س

دس غَستي کِ اػتشاؼ تين ضبکي اص سَی کويتِ ثشگضاسی تأييذ ٍ ثبثت ضَد هجلؾ ثشگطت دادُ خَاّذ ضذ ٍ  -9/11

 دس ؿيش ايٌػَست ثشگطت دادُ ًوي ضَد.

  
 ;جًايس ي پاداش تيمُا ي قُرمان – 23مادٌ 

 ثِ ّوشاُ هذال ٍ کبست ّذيِ دادُ خَاّذ ضذ. تين اٍل خبم هْشهبًي کليِ ًلشات ثِ – 1/12

 ثِ کليِ ًلشات تين ّبی دٍم ٍ سَم ًيض هذال ٍ کبست ّذيِ اّذا خَاّذ ضذ. -2/12

 

 


