« آیین نامه مسابقات قهرمانی کشور پارابدمینتون آقایان و بانوان »
 98/05/08لغایت _98/05/11استان تهران

شرایط عمومی:
.1

داشتن کارت عضویت فدراسیون بدمینتون(یا پرینت ثبت نام از سامانه عضویت) الزامیست.

 .2شرکت کنندگان میبایست دارای کارت بیمه ورزشی باشند .
 .3همراه داشتن مدرک شناسایی معتبر عکسدار شامل اصل شناسنامه عکسدار ،کارت ملی ،پاسپورت و یا دفترچه بیمه برای شرکت
کنندگان الزامیست.
 .4رعایت شئونات اسالمی برای شرکت کنندگان الزامیست .
 .5سهمیه هر استان  :حداکثر  2بازیکن در هر رویداد
 .6ثبت نام آنالین مسابقات از ساعت  8صبح روز شنبه مورخ  98/04/22تا ساعت  24روز چهارشنبه مورخ  98/04/26از طریق درگاه
اینترنتی فدراسیون بدمینتون به نشانی  iranbadminton.orgامکانپذیر است و پس از تاریخ پایان ثبت نام ،سایت بسته
خواهد شد و امکان ثبت نام نمی باشد .
تبصره :پس از ثبت نام ،پیگیری تأییدیه آن برعهده هیئت می باشد در غیر اینصورت به عنوان انصراف از مسابقات تلقی شده و
به هیچ عنوان در مسابقات شرکت داده نخواهد شد .
تذکر : 1از آنجایی که ثبت نام آنالین مسابقات فقط با داشتن کد عضویت امکانپذیر است لذا قبل از ثبت نام همۀ شرکت کنندگان
میبایست در سامانه عضویت فدراسیون عضو گردند .
تذکر :2هیئت استان میبایست پس از ثبت نام نهایی  ،لیست ثبت نامی خود را از سایت فدراسیون دریافت نماید و لیست مربوطه
را ممهور به مهر هیئت استان توسط سرپرست تیم به سرپرست مسابقات تحویل دهد
 .7آدرس محل اسکان  :تهران ،خیابان بهارشمالی ،خیابان شهید ورکش ،پالک  ، 1خوابگاه فدراسیون جانبازان و معلولین
 .8تلفن هماهنگی  :مسابقات آقایان  :آقای مقدس زاده  / 09121513914مسابقات بانوان  :خانم زمانیان 09126077197
 .9ورود  :عصر روز سهشنبه مورخ 98/05/8

خروج  :صبح روز جمعه مورخ 98/05/11

 .10مقرر است صبح ها مسابقات بانوان و بعدازظهر مسابقات آقایان برگزار گردد.
 .11مسئولیت خوابگاه ،پزشک و امور سالن به عهده میزبان می باشد .
 .12هزینه ایاب و ذهاب بر عهده شرکت کنندگان و هزینه تغذیه و اسکان با میزبان می باشد .
 .13الزامیست به همراه هر تیم یک نفرسرپرست یا مربی (دارای کارت مربیگری ) اعزام گردد و در انتخاب و اعزام سرپرست به همراه
تیم به دلیل مسئولیت نامبرده دقت گردد ( .ترجیحأ باالی  25سال)
 .14جلسۀ هماهنگی سرپرستان تیم ها روز سهشنبه مورخ  98/05/08رأس ساعت  22برگزار می گردد و حضور نماینده هر استان در
آن جلسه الزامیست.

شرایط فنی :
.1

شرایط سنی مسابقات آزاد بوده و تمامی رده های سنی می توانند در مسابقات شرکت نمایند.

 .2مسابقات در کالس های  WH1/WH2/SL3/SL4/SU5/SS6برگزار خواهد شد.
 .3در صورت به حدنصاب رسیدن شرکت کنندگان (تعداد شرکت کنندگان بیشتر از  16نفر باشد)برای هر رویداد(یکنفره و دونفره)
در هر کالس ،ابتدا مسابقات در جداول گروهی و سپس در جداول حذفی برگزار می گردد.
 .4اگر شرکت کنندگان کافی نباشد (کمتر از  8نفر) ،مسابقات فقط در یک گروه انجام خواهد شد .

 .5اگر تعداد شرکت کنندگان در هر رویداد کمتر از  4نفر باشد ،مسابقات در آن کالس انجام نخواهد شد و شرکت کنندگان باید در
کالس های دیگر شرکت نمایند.
 .6در صورت به حد نصاب نرسیدن مسابقات یکنفره ،می توان کالس ها را به صورت زیر ادغام نمود :
 WH1 + WH2( SL3 + SL4در اندازه زمین ) SL4
 SL4 + SU5 ( SL3 + SU5در اندازه زمین ) SU5 SS6 .7در صورت به حدنصاب نرسیدن مسابقات دونفره ،می توان کالس ها را بصورت زیر ادغام نمود :

.8

ترکیب های غیرمجاز

ترکیب های مجاز

رویداد

WH2 + WH2

WH1 + WH2
WH1 + WH1

WH1 & WH2

SL4 + SL4
SL3 + SU5
SL4 + SU5

SL3 + SL4
SL3 + SL3

SL3 & SL4

-

SU5 + SU5
و هر ترکیب دیگری

SU5

بازی ها به صورت سه گیم  21امتیازی برگزار خواهد شد( برنده باید  2گیم از  3گیم را ببرد).

 .9همۀ مربیان و سرپرستان باید مقررات رفتار مربیان و سرپرستان در مسابقات را که در سایت فدراسیون بدمینتون قراردارد،
رعایت نمایند.
 .10همۀ بازیکنان باید مقررات رفتار بازیکنان در مسابقات را که در سایت فدراسیون قرار دارد ،رعایت نمایند.
 .11همۀ بازیکنان ملزم به رعایت مقررات لباس و تبلیغات لباس بازیکنان در طول مسابقات هستند.
 .12توپ مسابقات ،پالستیکی می باشد.

