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آیین نامه اجرائی لیگهاي دوچرخه سواري
:مقدمه

با تدوین آئین نامه اجرایی لیگ ، عوامل اجرایی فدراسیون در بخش اجرا با وظایف سازماندهی شده که در متن این آیین نامه باتوجه به 
عملکرد خود را با متون آیین نامه منطبق نماید. ضوابط و قواعد حاکم بر تدوین آیین نامه آمده آشنا خواهند شد و کادر اجرایی موظف خواهد بود 

می گردد که با کثرت آمار دوچرخه سواران میسربخشی از توسعه و گسترش رشته دوچرخه سواري در حیطه قهرمانی از طریق برگزاري لیگ ها 
وچرخه سواري و تعدد باشگاههاي حرفه اي حرفه اي ، ایجاد زمینه هاي اقتصادي، فرهنگی ورزشی ، شناسایی و تحت حمایت قراردادن نخبه هاي د

در راستاي کسب مدالهاي برتر آسیایی و جهانی و کسب امتیاز مسابقات داخلی و ارتقاء در رنکینگ پیست ، جاده و کوهستان ي کشور در رشته ها
جهانی می باشد.  

: تعریف1ماده 
انضباطی - داوران–ر کمیته هاي اجرایی فدراسیون از جمله: مسابقات سازمان لیگ مسئولیت برنامه ریزي و هماهنگی اجراي مسابقات لیگ را با سای

و ... دارد. این سازمان زیر نظر فدراسیون انجام  وظیفه می نماید.

: اهداف2ماده
افزایش ارتقاء سطح قهرمانی و مشارکت تیم هاي برتر مسابقات لیگ در مسابقات بین المللی .- 2- 1
ورزشکاران و قهرمانان از طریق برگزاري مسابقات افزایش توان علمی و عملی- 2- 2
ایجاد رقابت سالم بین ورزشکاران و تیم هاي شرکت کننده در مسابقات دوچرخه سواري - 2- 3
ایجاد فرصت الزم جهت شناسایی و کشف دوچرخه سواران مستعد و تحت حمایت قراردادن آنان - 2- 4
یگري تیم هاي منتخب استانهاي سراسر کشور و تیم هاي ملی و ارائه گزارش به کمیته فنی ارزیابی مربیان فعال جهت احراز پست مرب- 2- 5

فدراسیون 
مناسب براي سرمایه گذاري بخش خصوصی در ورزش دوچرخه سواري و حمایت از باشگاههاي دوچرخه سواري فراهم نمودن بستر - 2- 6

وجذب اسپانسر 
ن در سطح ایده آل درطی سال تداوم آمادگی روانی و فنی دوچرخه سوارا- 2- 7
افزایش قابلیت ها و توانائیهاي اجرایی کادر برگزاري مسابقات لیگ در هیأتهاي دوچرخه سواري استانها از طریق کمیته مسابقات - 2- 8
حمایت همه جانبه به منظور حفظ افزایش باشگاههاي دوچرخه سواري - 2- 9

: ارگان 3ماده 
.رئیس سازمان لیگ 1
سازمان لیگ .دبیر 2
نفر 7الی 5.اعضاي سازمان لیگ بین 3

: نحوه انتخاب 4ماده 
رئیس سازمان لیگ طی حکمی از سوي رئیس فدراسیون منصوب خواهد شد .- 4- 1
که پس از تأیید حکم نامبرده از سوي دبیر فدراسیون صادر خواهد شد .دبیر سازمان لیگ با پیشنهاد رئیس سازمان معرفی- 4- 2
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معرفی که پس از تأیید از سوي مشارالیه ( رئیس سازمان) صدور ابالغ خواهد شد.دبیر فدراسیونسازمان به رئیسعضاي سازمان به پیشنهاد ا- 4- 3

: وظایف5ماده 
کلیه مسابقات لیگ دوچرخه سواري باشگاههاي کشور با مسئولیت سازمان لیگ برگزار می گردد.- 5- 1
ان مسابقات لیگ و پیش بینی تدارکات مورد نیاز تعیین و بررسی زمان و مک- 5- 2
تعیین نوع و تعداد مسابقات به نسبت اهداف فدراسیون - 5- 3
ارائه گزارش به دبیر فدراسیون سطح مسابقات وارزیابی - 5- 4
تعیین راهکارهاي ارتقاء سطح کمی و کیفی تیم هاي باشگاهی و مسابقات- 5- 5
ده خود به فدراسیون و حضور در اولین جلسه هماهنگی انتخاب و به مدت یکسال به عضویت کمیته فنی سازمان باشگاهها پس از معرفی نماین- 5- 6

منصوب خواهند شد که در صورت جلسه درخصوص لیگ از آنها جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل خواهد آمد.
ل مدارك تیمها قبل از شروع لیگ، پذیرش تیمها و تهیه جدول و بازدید از محل انجام مسابقات لیگ و تأیید امکانات فنی مسابقات ، کنتر- 5- 7

برنامه مسابقات 
ثبت نام از تیمهاي شرکت کننده در لیگ در محل دبیرخانه لیگ - 5- 8
تهیه و توزیع جوایز مناسب براي تیمها در صورت تأمین منابع مالی - 5- 9

االبردن کیفیت مسابقات لیگ هماهنگی و تشریک مساعی با سرپرست فنی مسابقات جهت ب- 5- 10
احراز هویت دوچرخه سواران ، مربیان و سرپرستان، مکانیک تیم ها و صدور کارت شناسایی- 5- 11
ثبت قراردادهاي دوچرخه سواران پس از انجام مراحل قانونی و تشکیل پرونده براي هر ورزشکار در محل دبیرخانه - 5- 12
و سایر موارد مورد نیاز مکانیک تیمها–سرپرستان - داوران–مربیان - و فیزیکی از کلیه ورزشکارانایجاد بانک اطالعاتی کامپیوتري - 5- 13

کارت براي کلیه دوچرخه سواران لیگ IDجهت تصمیم گیري هاي آینده در محل دبیرخانه و صدور 
UCIنظارت بر لباس و تجهیزات دوچرخه سواران برابر استانداردهاي - 5- 14

به انجام بیمه مسئولیت براي کلیه شرکت کنندگان در مسابقات لیگاقدام - 5- 15
عهده دار می باشد لذا سازمان لیگ می باتوجه به اینکه کمیته مسابقات فدراسیون مسئولیت برگزاري تمامی مسابقات دوچرخه سواري را تبصره:

مندرج گردیده است را به کمیته واگذار نماید.تواند با هماهنگی با آن کمیته تمام و یا بخشی از وظایفی که جهت برگزاري
و ایجاد محیط تبلیغات در مسابقات جاده اي از طریق پانل چینی و ... دروازه خط پایان و ... ایمن سازي - 5- 16
داورانتعیین و تصویب کلیه قوانین و نحوه امتیاز دهی در مسابقات توسط سازمان لیگ و الزم االجراء بودن آن توسط کمیته- 5- 18
نظارت بر استفاده از البسه ورزشی فرم، مزین به نام باشگاه یا استان مربوطه دوچرخه سواران و مربیان - 5- 19

عقد قرار داد ، امتیاز دهی و تعداد نفرات تیمها :نحوه : 6ماده 
واهد شد و جدول امتیازات رشته هاي مختلف امتیاز مسابقات طبق جدول مصوبه فدراسیون جهانی هماهنگ با اهداف فدراسیون منظور خ- 6- 1

پیوست می باشد.
یک نفر از اعضاء تیم جوانان هر باشگاه می توانند در مسابقات لیگ بزرگساالن همان باشگاه رکاب بزنند و حق شرکت در باشگاههاي دیگر - 6- 2

را ندارند . 



آیین نامه اجرائی لیگهاي دوچرخه سواري

به هیأت UCIظیم و ثبت قرارداد بین اعضاي تیم و باشگاه مربوطه مطابق با قوانین باشگاههایی که ثبت نام اولیه انجام داده اند بایستی جهت تن- 6- 3
ت دوچرخه سواري استانی که باشگاه مربوطه در محدوده جغرافیایی آن استان قرار دارد مراجعه و پس از تأیید قراردادها با مهر و امضاء هیأ

رنامه زمانبندي و اعالم شده به سازمان لیگ تحویل نمایند. چنانچه باشگاه و هیأت بدوچرخه سواري استان مذکور همراه با مدارك الزم براساس 
نسبت به تأیید قراردادها اختالف داشته باشند، سازمان لیگ رسماً رسیدگی خواهد نمود. مدارك الزم عالوه بر یک نسخه قرارداد کارت بیمه

سال و کپی کارت ملی و تکمیل فرم 18جوانان زیر (محضري) یت نامه ولیپزشکی ، دو قطعه عکس ، اصل و کپی مدارك نظام وظیفه و رضا
تعهد عدم استفاده از دوپینگ و تصویر کارت مربیگري براي مربیان معرفی شده خواهد بود.

نقل و انتقاالت ، قراردادهاي تنظیمی در چهار نسخه تنظیم که پس از ثبت و مهر و امضاء باشگاه و هیأت دوچرخه سواري استان در دفتر- 6- 4
سازمان لیگ ثبت و یک نسخه به باشگاه طرف قرارداد و یک نسخه به ذینفع تسیلم و یک نسخه نزد هیأت دوچرخه سواري استان و یک نسخه در 

دفتر سازمان لیگ باقی می ماند( توزیع قراردادها از طریق سازمان لیگ اقدام خواهد شد) 
ز طرف سازمان لیگ در اختیار هیأت هاي دوچرخه سواري استانها قرارداده می شود.فرم این قرارداد بصورت متحدالشکل ا

نمایندگان باشگاهها موظفند قراردادهاي ورزشکاران را پس از ثبت در دفتر هیأت استان به دبیرخانه سازمان لیگ ارسال نمایند.: 1تبصره
به دبیرخانه سازمان لیگ ارائه شود.اه با نامه باشگاه و همرمی بایستی با ذکر مبلغ تکمیل کلیه قراردادها: 2تبصره 

انعقاد قرارداد با کلیه دوچرخه سواران و مربیان فقط با استعالم از دبیرخانه سازمان لیگ دوچرخه سواري درخصوص آزاد بودن دوچرخه - 6- 5
سواران و مربیان امکان پذیر می باشد.

عضویت دارند حق عقد قرارداد با باشگاههاي داخلی را ندارند مگر در شرایط خاص با نظر دوچرخه سوارانی که در باشگاههاي خارجی - 6- 6
سازمان لیگ.

می باشد و سایر توافق هاي جانبی و مبالغی که با توافق باشگاه و دوچرخه سوار و مربی در متن قرارداد قید گردیده باشد معتبر و مالك عمل - 6- 7
داخلی فاقد اعتبار می باشد، لذا در صورت مشاهده تخلف در انعقاد قرارداد با متخلفین برابر تصمیم سازمان لیگ قراردادهاي جانبی  و قراردادهاي

و کمیته حقوقی و انضباطی برخورد خواهد شد.
و با ارائه مدارك اگر در طول فصل مسابقات یکی از طرفین نظر به فسخ قرارداد داشته باشند الزم است حداقل یک ماه قبل به صورت کتبی - 6- 8

می باشد. به سازمان لیگ اعالم، در غیر اینصورت قرارداد براي طرفین الزم االجراء
جذب مجدد قرارداد هاي فسخ شده در طول مسابقات فقط در میان دوره مسابقات امکان پذیر می باشد و شرایط عقد قرارداد طبق اول تبصره:

دوره می باشد.
و اعالم سازمان لیگ می باشد. UCIدر باشگاهها برابر مقررات و تاریخ تعیین شده زمان جابجایی نفرات - 6- 9

تعداد دوچرخه سواران هر تیم - 6- 10
نفر 5نفر و حداقل 10حداکثر :لیگ برتر 

نفر 5نفر و حداقل 10حداکثر:لیگ دسته یک
نفر5نفر و حداقل 10لیگ جوانان : حداکثر 

نفر می باشد.6نفر و حداقل 10حداکثر :لیگ کوهستان
نفر4نفر و حداقل 6لیگ بانوان : حداکثر 
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باشگاه مربوطه بوده باکلیه دوچرخه سواران و مربیان معرفی شده بایستی داراي قرارداد رسمی و ثبت شده در هیأت دوچرخه سواري استانها - 6- 11
ه سواري نباشند. و با هیچ باشگاه دیگري داراي قرارداد ثبت شده در هیأت دوچرخ

دوچرخه سواران و مربیان قبل از اتمام مدت قرارداد حق ندارند با باشگاه دیگري قرارداد امضاء نمایند مگر با توافق باشگاه جدید با : 1تبصره
باشگاه مذکور که در این صورت طبق مقررات این آئین نامه باشگاه رسماً قرارداد خود را باید فسخ نمایند. 

نانچه قرارداد تنظیمی رسماً در فدراسیون دوچرخه سواري ثبت نشده باشد حضور دوچرخه سواران در باشگاه تیم مربوطه غیر مجاز : چ2تبصره
تلقی می گردد. 

ات ورزشکارانی که در باشگاههاي خارجی عضویت دارند، حق عقد قرارداد با باشگاههاي داخلی را ندارند بلکه فقط می توانند در مسابق:3تبصره 
قهرمانی کشور از استان مربوطه شرکت نمایند. 

در صورت اعتراض و شکایت ورزشکاران در رابطه با عدم دریافت مبلغ قرار داد طبق قرارداد منعقده و احراز صحت شکوائیه از شرکت :4تبصره 
باشگاه در مسابقات لیگ جلوگیري بعمل خواهد آمد .

:7ماده 

کشورباشگاه هايشرکت در لیگحق عضویتالف ) 

میلیون تومان چهارریال معادل 000/000/40لیگ برتر : 

ریال معادل یک میلیون تومان000/000/10لیگ دسته یک : 

ریال معادل یک میلیون تومان000/000/10لیگ جوانان : 
ریال معادل یک میلیون تومان000/000/10:لیگ کوهستان

دل یک میلیون تومانریال معا000/000/10لیگ بانوان : 
یـا در جهـت توسـعه    اي برتـر و  هـ جایزه بـه تیم بخشی از مذکور را به صالحدید در پایان هر سال بعنوان مبالغفدراسیون دوچرخه سواري :1تبصره 

.نمودورزش دوچرخه سواري و امور قهرمانی هزینه خواهد 

ب) ضمانت شرکت در مسابقات

و بابـت جریمـه هـاي احتمـالی دوچرخـه سـواران ، مربیـان و        گهاي کشور بـه صـورت کامـل (هـر سـه مرحلـه)       به منظور شرکت تیمهاي حاضر در لی

فدراسیون دوچرخه سواري اقدام به اخذ چک هاي تضـمیمی خواهـد   ) ، UCIسرپرستان تیمها (بر اساس قوانین اتحادیه بین المللی دوچرخه سواري 

دوچرخه سواري تحویل گردد . در پایان سال و پـس  در قبال رسید به فدراسیون تی در ابتداي فصل رح ذیل بایسشحامل و به وجهنمود این چکها به 

از اتمام لیگ این چک عودت داده خواهد شد .

ریال معادل ده میلیون تومان 000/000/100لیگ برتر : چک در وجه حامل به مبلغ 
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ادل پنج میلیون تومان ریال مع000/000/50لیگ دسته یک : چک در وجه حامل به مبلغ 

ریال معادل پنج میلیون تومان000/000/50لیگ جوانان : چک در وجه حامل به مبلغ 
ریال معادل پنج میلیون تومان000/000/50چک در وجه حامل به مبلغ :لیگ کوهستان

ریال معادل پنج میلیون تومان000/000/50لیگ بانوان : چک در وجه حامل به مبلغ 
مفاد قراردادها در هیئت دوچرخه سواري استانها و فدراسیون محرمانه خواهد بود .:2تبصره 

:8ماده 

بهمن ماه همان سال کلیه مدارك تیمهاي پذیرفته شده را بررسی و جهت اعضـائی کـه مـدارك    30دي  ماه لغایت 15لیگ موظف است از سازمان 

حق حضور در مسـابقات  بدون تایید دبیر فدراسیون رت شرکت در مسابقه صادر نمایند ، بدیهی است ،کابا تایید دبیر فدراسیون کامل ارائه کرده اند 

را نخواهند داشت .

تمدید شد .1390فروردین 15تا تاریخ 1390استثنائا تاریخ فوق  براي لیگ 

:  9ماده 
ک باشگاه یا استان انجام خواهد شد چنانچه پیشـنهاد میزبـانی از طـرف اسـتان یـا باشـگاهی دریافـت        مسابقات لیگ برابر تقویم سالیانه و  به میزبانی ی

نشود فدراسیون بصورت دوره اي راساً اقدام به تعیین میزبان می نماید .

فقـط بـا   هر تیم مجاز است از لباس دوچرخه سواري متحدالشکل به رنگ دلخواه با آرم باشگاه استفاده نماید و همچنین استفاده از آرمهـاي تبلیغـاتی   

.کسب مجوز از کمیته اجرائی لیگ امکان پذیر می باشد .ضمناً قبل از شروع لیگ باشگاهها موظف هستند رنگ لباس تیم خود را اعالم نمایند 

در صورتیکه بنا به دالیلی تاریخ برگزاري ثبت شده در تقویم ورزشی سالیانه اجرا نگردد کمیته مسابقات تاریخ جدید با هماهنگی با دبیـر  :1تبصره

فدراسیون تعیین و به تیمها ابالغ می نماید . 

:10ماده 

و یـا از طریـق سـایت    مکان برگزاري همراه با برگ ارنج بصـورت مکتـوب   پس از تنظیم برنامه مسابقات مراتب را با درج زمان و سازمان لیگ1-10

بــــه باشــــگاههاي شــــرکت کننــــده در لیــــگ ابــــالغ خواهــــد نمــــود . ضــــمناً بــــه رادیــــو و تلویزیــــون اطــــالع داده اینترنتــــی فدراســــیون 

و از سایت اینترنتی فدراسیون اعالم می گردد .می شود.
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و UCIلیگ اعالم می کند شرکت نماید و سیستم امتیاز دهی هر ساله پس از اسـتناد بـه   سازمانهایی که هر ورزشکار می تواند در کلیه رشته2-10

در اسفند ماه به باشگاههاي مربوطه ابالغ خواهد شد . فدراسیون 

ر صـعود نماینـد مـی بایسـتی بـا نـام       ه بـاالت دچنانچه یک باشگاه در دو و یا سه رده لیگ تیم داشته باشد و هرکدام از تیمهاي رده پایین تر بـه ر 3-10

شرکت نمایند. ردهدیگري در آن 

وظایف باشگاه میزبان ::11ماده 

هر تیم یا باشگاه شرکت کننده می تواند یکبار میزبانی مسابقات لیگ را در صورت داشتن شرایط الزم و تایید کمیتـه اجرائـی لیـگ بـر عهـده      1-11

ن بشرح ذیل است .گیرد در اینصورت وظائف باشگاه میزبا

الف) موافقت و تایید هیئت دوچرخه سواري استان در خصوص توانائی باشگاه متقاضی جهت قبول میزبانی

اورژانس و صدا و سیما و تایید کمیته اجرائی مسابقات–ب) آماده نمودن مسیر و هماهنگی با پلیس 

ی در مسیر برگزاري و لوازم داوريي ، تامین کادر پزشکی و خدماتج) تهیه امکانات و وسایل برگزار

به نحو مطلوبد) تامین محل اسکان اعضاء کمیته اجرائی لیگ و کادر برگزاري

ه) همکاري با ارگانهاي ذیربط جهت برقراري نظم و امنیت در محل و مسیر مسابقات

و) دعوت از رسانه هاي گروهی جهت انعکاس مطلوب مسابقات

ذب نوجوانان ، جوانان و عامه مردم براي تماشاي مسابقاتز) انجام تبلیغات مناسب جهت ج

ح) دعوت از مقامات و مسئولین استان جهت حضور در مسابقات

ط) تامین امکانات و وسایل پذیرائی براي میهمانان و کادر برگزاري و مدعوین حاضر در محل انجام مسابقات

خـدمات و سـایر افـراد    –مامورین انتظـامی  –زشک پ–داوران –مل کادر برگزاري ي) پرداخت حق الزحمه عوامل اجرائی شامل کادر برگزار شا

مسئول پس از انجام مسابقه

میزان حق الزحمه کادر برگزاري و سایر دست اندرکاران بر اساس آئین نامه سازمان تربیت بدنی با نظارت امور مالی فدراسیون پرداخت :1تبصره 

خواهد شد .

رخه سواري استانها همکاري الزم را با باشگاههاي مربوطه که میزبانی مسابقات را             عهده دار می باشند معمول خواهنـد  هیئت دوچ:2تبصره 

نمود .

چنانچه فدراسیون عهده دار برگزاري مسابقات لیگ گردید وظایف استان میزبان درخصوص برگزاري بعهده کمیته مسـابقات فدراسـیون   :3تبصره 

د.خواهد بو
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وظایف کمیته برگزاري مسابقات:12ماده 

هماهنگی با پلیس راهور ناجا جهت کنترل و مسدود نمودن مسیر.-آماده نمودن مسیر مسابقات-1-12

تهیه امکانات و وسایل برگزاري -2-12

تهیه وسایل نقلیه مورد نیاز اجراي مسابقات-3-12

تهیه بولتن نتایج مسابقات و توزیع  -4-12

بیمه مسئولیت جهت مسئولین و تحت پوشش قراردادن بیمه براي کلیه شرکت کنندگان مسابقات لیگ و ارائه گزارش .-5-12

ارائه گزارش از چگونگی اجراي هر مسابقه به دبیر سازمان لیگ.-6-12

هماهنگی جهت اعزام آمبوالنس و پزشک به مسابقات-7-12

ه و ارائه بیمه نامه و گزارش حوادث به دبیر لیگ ارائه گزارش چگونگی برگزاري مسابق-8-12

:شرایط شرکت کننده در مسابقات:13ماده 

یـه  استفاده از لباس هاي فرم شامل گرمکن و تی شرت مزین به نام باشگاه در زمان غیر از مسابقه در محل اقامتگاه و رسـتوران و مراسـم افتتاح  -1-13

ضاء تیم الزامی می باشد.به خصوص مراسم اختتامیه براي کلیه اع

انفرادي در کنار دوچرخه سوار فقط با البسه ورزشی مزین به نام باشگاه مجاز می باشد.حضور مربی در زمان استارت مسابقات -2-13

سرپرست باشگاه حق شرکت در مسابقات را بعنوان ورزشکار ندارد .-3-13

بقه آمادگی تیم برگه اسامی تیم خود را به دبیرخانه سـازمان لیـگ ارائـه نمـوده و سرپرسـت      سرپرست تیم ها موظفند یک هفته قبل از هر مسا-4-13

فنی در جلسه افتتاحیه لیست استارت کلیه رشته ها را به سرپرستان تحویل نماید.

رکت و حضـور تـیم یـا    ارائه کارت هویت جهت شرکت در مسابقات لیگ الزامی می باشد و در صورت عدم ارائه کارت سازمان لیگ از ش-6-13

دوچرخه سوار مذکور در مسابقات جلوگیري بعمل خواهد آورد.

سال تمام است) 15باشگاههاي جوانان مجاز به جذب دو ورزشکار نوجوان در تیم خود می باشند( رده سنی مجاز -7-13

و هدایا و یادبودها و امکانات:جوائز :14ماده 

از اخالق باالیی برخوردار باشد .اء می گردد که در مجموع رفتار گروهی و انفرادي یادبود اخالق به باشگاهی اهد-1-14

متر در کلیه مسابقات ( نام باشگاه ها و یا اسپانسر باشگاه ها با نام باشگاه) 1×2عدد بنرهاي تبلیغاتی 4اجازه نصب -2-14
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نصب بنرهاي تبلیغاتی براي باشگاه ها هزینه در بر ندارد.تبصره:

توسط فدراسیون به تیم هاي اول تا سوم در رده هاي مختلف لیگ اهداء  خواهد شد.(سال) اپ قهرمانی در پایان هر دوره لیگ ک

دستور العمل هاي اجرایی لیگ::15ماده 

کننـده در اول دوره  ( شماره هاي شـرکت نصب شماره مسابقات بر روي پیراهن ، کاله و دوچرخه قبل از مسابقات در محل هاي اعالم شده-1-15

تحویل تیم ها خواهد شد)

مسئولیت عدم نصب شماره دوچرخه سواران در محل تعیین شده بعهده سرپرست و مربی تیم خواهد بود.تبصره:

ی باشد.متحدالشکل بودن البسه مسابقات و لباس هاي راحتی در زمان غیر مسابقه مزین به نام باشگاه در کلیه مراحل مسابقه الزامی م-2-15

پوشیدن شورت و پیراهن تیم ملی در کلیه مسابقات باشگاهی ممنوع می باشد.-4-15

تیم ها بدون سرپرست حق حضور در مسابقات را نخواهد داشت.-5-15

انجام می شود.UCIاستفاده از پیراهن تیم ملی طبق ضوابط -6-15

لیه اعضاء در مراسم افتتاحیه و اختتامیه الزامی می باشد.شرکت سرپرست و مربی تیمها در جلسه توجیهی و شرکت ک-7-15

ایمنی مسابقات طبق استانداردهاي روز و با تأیید کمیته فنی سازمان لیگ .ز کاله و لوازماستفاده ا-8-15

مـدرك وضـعیت نظـام    باشگاهها موظف می باشند اصل مدارك شناسائی ( کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه معتبر، آخرین مدرك تحصـیلی  -9-15

نماید. وظیفه) کلیه اعضاء باشگاه خود را در زمان ارائه قرارداد به دبیرخانه سازمان لیگ، جهت اسکن در سیستم و تشکیل پرونده ارائه 

دوچرخه سواران مشمول و سرباز وظیفه ::16ماده 

در نیروهاي مسلح، ورزشکار و مربی آزاد محسوب نمـی گردنـد و در   سربازان و نیروهاي نظامی و انتظامی از  ابتداي خدمت تا پایان خدمت -1-16

صورتی می توانند در دوران خدمت در تیمهاي غیر نظامی عضویت داشته باشند که رضایت نامه کتبی آنان صـادره از تربیـت بـدنی نیـروي مربوطـه      

همراه با سایر مدارك تحویل سازمان لیگ گردد. 

می با سربازان و پرسنل نظامی و انتظامی بدون در نظر گرفتن شرط رضایت نامه باطل بوده و چنانچه در هر مرحلـه اي  قرار داد تیمهاي غیر نظا-2-16

کمیته اجرائی لیگ متوجه گردد در صورت استفاده از ورزشکار مربوطه در مسابقات نتیجه مسابقه انفرادي فرد خاصی ، صفر محسوب مـی گـردد و   

ی در کمیته اجرائی لیگ اخذ خواهد شـد و امتیـازات کسـب شـده انفـرادي از مجمـوع تیمـی آن باشـگاه حـذف          تصمیم مقتضی جهت باشگاه خاط

خواهد شد .

نامه دوپینگفرم قرارداد لیگ ، تعهد :17ماده 
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یی لیگ سازمان مـی باشـد   فرم قرارداد لیگ ، تعهد نامه دوپینگ ، تعهد نامه باشگاه ها و فرم شناسائی دوچرخه سواران و مربیان ضمیمه مقررات اجرا

.

اعتراضات، تخلفات، پیشنهاد::18ماده 

سـاعت پـس از   2ریال توسط سرپرست تیمهـا حـداکثر   000/500کلیه اعتراضات بایستی بصورت کتبی و مستند در دو نسخه و همراه با مبلغ -1-18

یگ تسلیم و رسید دریافت نمایند.اعالم نتیجه هر مسابقه به سازمان لیگ جهت طرح و بررسی موضوع در کمیته فنی ل

غیـر اینصـورت وجـه    درپس از بررسی چنانچه رأي صادره به نفع باشگاه معترض باشـد وجـه مربوطـه مسـترد خواهـد شـد،       تبصره:

س از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهـد  واریز ( کپی فیش به باشگاه مربوطه ارسال می گردد) و به  اعتراضات واصله پفدراسیونمربوطه به حساب 

شد. 

عدم رعایت نظافت محل مسابقات در خوابگاه و هتل ، عدم رعایت نظم محـل مسـابقات، عـدم اجـراي مقـررات و ضـوابط ،       تخلفات شامل :-2-18

و اختتامیه ( توزیع جوایز و مدالها).همراه نمودن افراد اضافی با تیم در هنگام مسابقات، عدم حضور اعضاء تیم در محل هاي مراسم افتتاحیه 

:و جریمه نقديتذکر کتبی براي نوبت اول

:توبیخ تیم و درج در پرونده تیمی ( به منزله امتیاز منفی) و جریمه نقدي براساس تصمیم کمیته انضباطی براي نوبت دوم

اجرایـی  مسئولین و کـادر ،، اعتراض و رفتار ناشایست با داوران، و یا هرگونه عمل غیر اخالقیاسالمیتهدید زبانی، رفتار خارج از شئونات -3-18

و ترك مسابقه از سوي اعضاي تیم به دالیل غیر موجه.لیگ و اعضاي تیمهاي دیگر، انجام اعمال خطرناك در طول مسابقه 

:ریـال کـه   000/000/5ریال الی 000/500ز یک مسابقه بعدي و جریمه نقدي ازاخطار کتبی و محرومیت فرد یا تیم ابراي نوبت اول

از طریق باشگاه مربوطه دریافت خواهد شد.

:کسر امتیاز و محرومیت فرد یا تـیم خـاطی از یـک مسـابقه بعـدي و پرداخـت جریمـه نقـدي براسـاس تصـمیم کمیتـه            براي نوبت دوم

انضباطی 

:یا تیم خاطی تا پایان لیگ محروم می گردند و مبلغ ودیعه ضبط می شود.فردبراي نوبت سوم

نگهداري اموال منقول و غیر منقول افراد بعهده خودشان می باشد و هیچ مقام مسئول و غیر مسئول مسئولیت مفقود شدن وسـائل دیگـران را   تبصره:

ندارد. 

ا مسـابقاتی محـروم گردنـد باشـگاهها در پرداخـت یـا عـدم پرداخـت مزایـاي مـدت           هرگاه دوچرخه سوار یا مربی یا سرپرسـت از مسـابقه یـ   -4-18

انده شده محرومیت آنها مختار هستند و می توانند بر عدم پرداخت، تنبیهات انضباطی و جرایم نقدي خاطی را مشروط بر آنکه قبالً به اطالع آنان رس

باشد اعمال نماید. 
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نام گذاري لیگ:19ماده 

، BMXاري لیگ دوچرخه سواري باشگاههاي برتـر بزرگسـاالن( کورسـی) جوانـان، کوهسـتان و دسـته یـک بزرگسـاالن ، بـانوان ،          گذنام-1-19

Trial .کشور در هر سال توسط سازمان اجرایی لیگ با هماهنگی فدراسیون در اسفند ماه هر سال انجام خواهد شد

ي جدیدتیمهاورود صعود و تنزیل تیمهاي باشگاهی و چگونگی :20ماده 

صعود سه تیم از دسته یک به لیگ برتر  -1-20

تنزیل سه تیم از لیگ برتر به دسته پائین  -2-20

می باشد.ورود تیمهاي جدید به لیگ برتر که توانمندي مالی خوبی را دارا هستند با شرایط ذیل امکان پذیر-3-20

الف )

ر تیم ملی دوچرخه سوا3عقد قرارداد حداقل با -1

عقد قرارداد با مربی مدرك درجه یک به باال-2

میلیون ریال به حساب سازمان لیگ.دویستواریز -3

تایید کمیته فنی فدراسیون-4

ب )

خرید امتیاز یکی از باشگاههاي لیگ برتر  

کلیه اعضاء لیگ از آئین نامه::اطالع 21ماده 

تیم خود به هر یک از آنان یک نسخه آئین نامه اجرایی لیگ و آئین نامه داخلـی باشـگاه را ابـالغ    باشگاهها موظف هستند جهت آگاه کردن اعضاي

آنها را دریافت نمایند، عدم اطالع از مفاد این آئین نامه موجب عدم اجراي آن نخواهد شـد ،  دست راستو جهت تأییدیه امضاء و اثر انگشت سبابه

د تـا هیچگونـه عـذري    یز از نمایندگان تام االختیار یا سرپرستان تیمها عالوه بر اخذ تعهد نامه  انجام خواهد شـ این اقدام از سوي کمیته اجرایی لیگ ن

پذیرفته نشود.

. از تاریخ انتشار آن در سایت اینترنتی فدر اسیون دوچرخه سواري قابل اجرا می باشد تبصره تدوین گردیده که 28ماده و 21این آئین نامه در 

ضمناً کلیه آئین نامه هاي قبلی از  درجه اعتبار ساقط می باشد.



لیست مسابقات ، تعداد ورزشکاران و نحوه امتیاز دهی 

کشورلیگ هاي دوچرخه سواري

لیگ برتر 
تعداد نفرات امتیاز گیرنده براي شرکتسهمیه هر تیم رشته

2 2 متر200 1
2 2 کایرین 2

تیمی نفره3یک تیم  تیم اسپرینت 3
2 2 چهار کیلومتر انفرادي 4

تیمی یک تیم چهار نفره چهار کیلومتر تیمی 5
2 2 مدیسون 6
2 2 اسکرچ 7
2 2 دور امتیازي 8
1 1 دور حذفی)-دور امتیازي-یک کیلومتر-(یک دور متحركامنیوم 9
2 2 تایم تریل انفرادي 10
3 4 استقامت 11

لیگ دسته یک
تعداد نفرات امتیاز گیرنده سهمیه هر تیم رشته

2 2 متر200 1
2 2 کایرین 2

تیمی نفره3یک تیم  تیم اسپرینت 3
2 2 چهار کیلومتر انفرادي 4
2 2 مدیسون 5
2 2 اسکرچ 6
2 2 دور امتیازي 7
2 2 تایم تریل انفرادي 8
3 4 استقامت 9



لیگ جوانان 
تعداد نفرات امتیاز گیرنده سهمیه هر تیم رشته

2 2 متر200 1
2 2 کایرین 2

تیمی نفره3تیم یک  تیم اسپرینت 3
2 2 سه کیلومتر انفرادي 4

تیمی یک تیم چهار نفره تیمیچهارکیلومتر 5
2 2 مدیسون 6
2 2 اسکرچ 7
2 2 دور امتیازي 8
2 2 تایم تریل انفرادي 9
3 4 استقامت 10

لیگ بانوان 
تعداد نفرات امتیاز گیرنده سهمیه هر تیم رشته

2 2 متر200 1
2 2 متر500 2

تیمی نفره2یک تیم  تیم اسپرینت 3
2 2 سه کیلومتر انفرادي 4

تیمی نفرهسهیک تیم  کیلومتر تیمیسه 5
2 2 اسکرچ 6
2 2 دور امتیازي 7
2 2 تایم تریل انفرادي 8
2 3 استقامت 9

هاي کوهستانلیگ
تعداد نفرات امتیاز گیرنده سهمیه هر تیم رشته

2 2 دانهیل 1
3 4 کراس کانتري 2



نحوه امتیاز دهی

کورسی و کوهستانمسابقات

مسابقات انفرادي، مدیسون و امنیومتیم اسپرینت،چهار کیلومتر تیمی
نفر اول200100

نفر دوم17085

سومنفر15075

چھارمنفر 13467

پنجمنفر 12261

ششمنفر 11256

ھفتمنفر 10251

ھشتمنفر 9447

نھمنفر 8643

دھمنفر 7839

یازدھمنفر 7035

دوازدھمنفر 6432

سیزدھمنفر 5829

چھاردھمنفر 5226

پانزدھمنفر 4623

شانزدھمنفر 4020

ھفدھمنفر 3618

ھجدھمنفر 3216

نوزدھمنفر 2814

بیستمنفر 2412

بیست و یکمنفر 2010

بیست و دومنفر 189

بیست و سومنفر 168

بیست و چھارمنفر 147

بیست و پنجمنفر 126

بیست و ششمنفر 105

بیست و ھفتمنفر 84

بیست و ھشتمنفر 63

بیست و نھمنفر 42

سی امنفر 21



سمه تعالیب
سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواري 

دوپینگ در مسابقات رسمیعدم استفاده ازتعهد نامه 

...... بـه  ...........فرزنـد ................ اینجانب ..............................متولد ...............................صـادره ............................. 
............شناسنامه .................................... تاریخ تولد .................. شغل اول ....................  شغل دوم ...........شماره

................................................ ســــــــــاکن ...........................................................................................................
ومحل کـار...............................................در فدراسـیون دوچرخـه سـواري حاضـر و بـه       .....................تلفن منزل...

شرح زیر تعهد می نمایم.
رگزار می گردد از هـیچ نـوع مـواد    بسازمان لیگ که توسط مسابقاتی لیگ و در هیچ یک از مسابقات -1

نیروزا (دوپینگ) استفاده ننمایم.
و فدراسیون پزشکی بدون هیچ تاخیري در هر زمان و مکان آماده انجـام  سازمان لیگ با اعالم مسئولین -2

.باشمآزمایشات پزشکی الزم 
در اسرع وقـت   را جرایم اعالم شده از سوي سازمان لیگ در صورت مثبت بودن نتایج آزمایشات کلیه -3

پرداخت نمایم.
در صورت مثبت بودن آزمایش دوپینگ دوچرخه سوار ، قرارداد باشگاه با دوچرخه سوار لغو و باشـگاه  -4

هیچ تعهدي نسبت به پرداخت مبلغ قرارداد ندارد و جرائم طبق قوانین فدراسیون پزشکی اعمال میگردد. 

م انجام می شود.استفاده هرگونه داروهاي مکمل با هماهنگی پزشک تی-5
اختیـار  سـازمان لیـگ   مسئول و جوابگو بـوده و بـه   "در صورت تخلف از هریک از موارد فوق شخصا-6

هرگونه اقدام الزم را داده می شود و آقاي .............................................را به عنوان ضـامن معتبـر خـود    
معرفی می نمایم.

نام نام خانوادگی
اثر انگشتامضا ء و 



سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواري 
قرارداد باشگاه و ورزشکار

.………………باشگاه :
: مشخصات طرفین قرارداد : ماده 1

.........................  .......... فرزند .................................. به شماره شناسنامه .....................این قرار داد بین آقاي 
....................................................به آدرس.....................مدیر باشگاه .........................متولد................ازصادره

............. صادره از...........متولد...............مهبه شماره شناسنا....................... فرزند.......................و آقاي
..........................ضعیت تحصیلی .............................. وتلفن........................................................... ساکن

بعنوان ورزشکار منعقد می گردد.وضعیت خدمت نظام وظیفه ...............................

: موضوع قرارداد2ماده 
لیگ و سایر آئین سازمان این قرارداد بین باشگاه و ورزشکار مبنی بر عضویت ورزشکار مربوطه با قبول آئین نامه 

نامه هاي جاري فدراسیون دوچرخه سواري ایران تنظیم می گردد.
: مدت قرارداد : 3ماده 

.د از تاریخ ..................................لغایت ......................................می باشداعتبار این قراردا
: مبلغ قرارداد : 4ماده 

مبلغ قرارداد بر اساس توافق باشگاه به مبلغ ............................................ریال تعیین گردیده که نحوه پرداخت آن 
توافق طرفین انجام می شود .نیز با 
: : تعهدات باشگاه در قبال ورزشکار5ماده 

سازمان لیگمه آقاي ..............................................مدیر باشگاه ......................................با آگاهی از مفاد آئین نا
کار را در قبال آقاي ــــــــبال ورزشـــــــگاه در قـــــــواري تعهدات باشـــــــفدراسیون دوچرخه س

د....................................................به عنوان ورزشکار انجام داده و رعایت مندرج در سایر آئین نامه را نیز می نمای

مهر و امضاء باشگاهامضاء ورزشکار                                                       



:باشگاه: تعهدات ورزشکار در قبال 6ماده 
دوچرخه سواري فدراسیونسازمان لیگ آقاي ......................................ورزشکار فوق با آگاهی از مفاد آئین نامه 

انجام داده و بر اساس موارد ......................متعهد می گردد کلیه تعهدات خود را در قبال باشگاه ....................
گاه و فدراسیون دوچرخه سواري عمل نماید.شمندرج آئین نامه داخلی با

:  7ماده 
در صورت فسخ قراردادبا رضایت طرفین (باشگاه و ورزشکار) قرارداد فیمابین فسخ و ورزشکار می تواند بر اساس 

عضویت باشگاه مورد نظر خود را بپذیرد .وچرخه سواري دفدراسیون سازمان لیگ آئین نامه 
: 8ماده 

کلیه مالیات هاي احتمالی بابت دریافت وجه به صورت توافقی بین ورزشکار و باشگاه می باشد.
: مرجع رسیدگی به اختالفات : 9ماده 

یق هیئت دوچرخه سواري موضوع از طر"در صورت بروز هر گونه اختالف فی مابین در خصوص مفاد قرارداد بدوا
مربوطه حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتیجه مراتب در کمیته اجرائی فدراسیون  مطرح و رأي 

صادره براي طرفین الز م االجرا خواهد بود در ضمن طرفین قرارداد می توانند درارتباط با وصول مطالبات خود طبق 
قدام نمایند.مفاد قررداد از  طریق مراجع قضایی نیز ا

:  10ماده 
نسخه تنظیم و مبادله گردیده و به شماره ....................مورخ ..................... در دفتر 4ماده و 10این  قرارداد در 

نسخه نیز حکم واحد را دارد.4هیئت دوچرخه سواري استان ............................به ثبت رسیده است که هر یک از 

مهر و امضاء هیئت دوچرخه سواري استانمهر و امضاء مدیر باشگاه کارامضاء اثر انگشت ورزش

فدراسیون دوچرخـه سـواري بـه شـماره ............................مـورخ      سازمان لیگ این قرارداد در دفتر نقل و انتقاالت
........................ به ثبت رسیده است .

فدراسیون دوچرخه سواريسازمان لیگ مهر و امضاء 
جمهوري اسالمی ایران

توضیحات : 
در صد مبلغ قرارداد قبل از مرحله سوم 30-3درصد مبلغ قرارداد  بعد از اتمام مرحله دوم لیگ  40-2قرار داد در زمان عقددرصد مبلغ قرارداد 30-1پرداخت مبلغ قرار داد :روشنمونه الف) 

مهر و از ي برسد. پس . فدراسیون دوچرخه سوار4. هیئت دوچرخه سواري استان 3. باشگاه 2. ورزشکار 1ب) طریقه عقد قرار داد : این قرار داد در چهار نسخه واحد بایستی به ترتیب به امضاء 
ت .امضاء هر چهار نسخ توسط فدراسیون توزیع قرار دادها به ورزشکار ، باشگاه و هیئت دوچرخه سواري استان توسط فدراسیون صورت خواهد پذیرف
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