
  
  به یاري اهورامزدا

  
تنیس روي  ، والیبال خانوادگی ،بسکتبال  هاي رشته در یگانگی راسفندیا دکتر شادروان جام پیکارهاي دوره نهمین و سی

 برگزار یزد زرتشتی جوانان باشگاه و سازمانتاالر و سالن ورزشی یگانگی  محل در 6/1/96الی  1/1/96 تاریخ از  دارت و میز

ساعت  تا حداکثر را خود بازیکنان اسامی درخواست میشود  پیکارها از سري این در شرکت به مندانه عالق کلیه از .گردد می

 تقاضاهایی به.( دارند اعالم سازمان این به) دورنگار یا وکانال رسمی تلگرام مسابقات ، حضوري طریق از(  25/12/95روز  24

 تاریخ در پیکارها از سري این  کشی قرعه )شد نخواهد اثرداده ترتیب گردد تحویل سازمان این به تاریخ این از پس که

 در ها تیم سرپرست حضور.شد خواهد برگزار یزد زرتشتی جوانان باشگاه و سازمان محل در پسین 6 ساعت راس 26/12/95

 اعتراضی هیچگونه و شد نخواهد کشی قرعه مراسم از مانع سرپرستان شرکت عدم که است بدیهی.است بایسته مراسم این

  .بود  نخواهد پذیرفته نیز

  

  :نام ثبت جهت نیاز مورد مدارك*

  .یا کارت ملی  شناسنامه کپییا  تصویر – 1

  .3*4 عکس یک قطعه – 2

  )فرم ثبت نام حتما باید داراي یک شماره تماس براي پیگیري باشد (ثبت نام  شده تکمیل فرم – 3

    .میهمان کنندگان شرکت براي خوابگاه نام ثبت فرم– 4

  . بیمه ورزشی داراي اعتبار  -5

  : چگونگی ثبت نام *

 yeganegicup@gmail.com، ویا عکس به آدرس ایمیل  Word  ،PDFصورت فایل را به  تکمیل شده فرم ثبت نام -1

 . ارسال کرده و سایر  مدارك را تا پیش از اولین بازي به هیئت برگزاري ارائه نمایید 

ارسال  @yeganegi2017، ویا عکس از طریق کانال تلگرام  Word  ،PDFفرم ثبت نام تکمیل شده را به صورت فایل  -2

 .کرده و سایر  مدارك را تا پیش از اولین بازي به هیئت برگزاري ارائه نمایید 

به دفتر سازمان و باشگاه جوانان  22تا  18ه مدارك را همه روزه از ساعت کلیفرم ثبت نام تکمیل شده به همراه  -3

 . زرتشتی تحویل نمایید 

سایر  مدارك را تا پیش از اولین بازي فکس نموده و  035- 36246508: تلفکسفرم ثبت نام تکمیل شده را به شماره   -4
 .به هیئت برگزاري ارائه نمایید 



  

  :پیکارها می شرکت در وشرایط و قوانین عم*

   .باشند می پیکارها از دوره این در شرکت به مجاز زرتشتی افراد تنها  -1

  .باشد زرتشتی جامعه عرف مخالف نباید تیمها اسامی – 2

سرپرستان نسبت به  . کنند معرفی تیم سرپرست عنوان به را سال 18 باالي و زرتشتی فردي بایست می ها تیم کلیه – 3

  . تمامی رفتار اعضاي تیم خود مسئول هستند

 .مقوله مستثنی نیستند نرشته هاي انفرادي نیز از ای.کند پیکارها شرکترشته در  آن عرف لباس با می بایست تیم هر  – 4

  .)گردد می مشخص بپوشد را خود دوم لباس باید که تیمی ، قرعه بوسیله ، تیم هردو لباس رنگ بودن یکسان صورت در(

 صورت در و شود می محسوب تخلف پیکارها این برگزاري دوره طول در زرتشتی جامعه عرف با مخالف مواد استعمال–5

  .      سازد محروم  پیکارها ادامه از را تیم یا تواند بازیکن می برگزاري کمیته ، تشخیص

 تاخیر دقیقه 15 از پس صورت این غیر در باشند رضحا برگزاري سالن در شده تعیین  ساعت راس ستیبا می ها تیم – 6 

  .شد خواهد محسوب آنها براي باخت

با احترام به کلیه تیمها ، و رعایت حداکثر عدالت چیدمان و برنامه ریزي زمان برگزاري مسابقات بر عهده هیئت  - 7

 . برگزاري بوده و هیچگونه اعتراضی در این خصوص پذیرفته نخواهد شد 

 و داور برعهده) بازي به دادن خاتمه یا ادامه(  مسابقه درباره گیري تصمیم ، ها تیم از یک هر انضباطی بی صورت در -8

 .باشد می برگزاري کمیته

و تیم  شده  منظور تیم آن براي فنی باخت دقیقه5 از پس تیم بازگشت وعدم مسابقات درحین تیمی ترك صورت در -9

 )نتایج مسابقات قبلی نیز به نفع تیمهاي مقابل تغییر خواهد کرد . (شدبه طور کلی از دور مسابقات حذف خواهد 

 ودش داده تحویل برگزاري کمیته به تیم سرپرست سوي از یک ساعت پس از بازي تا که کتبی اعتراضات تنها به -10

 .شد خواهد داده اثر ترتیب

ن گاتداخل در برنامه بازي شرکت کنندهرگونه مسئولیت . حضور شرکت کنندکان در تمامی رشته ها بالمانع می باشد  -11

 .بر عهده خود آنها خواهد بود

 .در صورت به حد نصاب رسیدن تیم ها برگزار خواهد شد پیکارهاهر رده از  -12

 .باید با هماهنگی کمیته برگزاري باشد پیکارهاعکاسی و فیلم برداري از  -13

 .بود خواهد بازیکن بازي اولین ، تیم تعیین نحوه باشد شده معرفی تیم دو در بازیکنی چنانچه -14

 .الزامی استکننده  شرکت ورزشکاران کلیه ورزشی براي بیمه کارت داشتن -15

 

 



 

 

کمیته (.مربیان غیر زرتشتی تیم ها فقط با هماهنگی مسئولین برگزاري حق حضور در سالن برگزاري را خواهند داشت -16

   )نخواهد داشت  را غیر زرتشتی تیمهاي متقاضی خوابگاهبرگزاري هیچ مسولیتی در خصوص اختصاص خوابگاه براي مربیان 

تیمهاي متقاضی استفاده از خوابگاه براي هماهنگی و یا کسب آگاهی بیشتر میتوانند با سرکار خانم آناهیتا نمیرانیان  - 17

 . تماس حاصل فرمایند  09133500427با شماره 

 . هاي تنیس روي میز و دارت ندارد  هیئت برگزاري هیچ تعهدي مبنی بر ارائه خوابگاه براي رشته - 18

نوشته شده و تا پیش از آخرین مهلت   به ثبت نام بایست در فرم مربوط نام سرپرست، مربی  و تمامی بازیکنان می -19

 .برگزاري ارسال گردد  کمیتهثبت نام  به 

 . اسامی تیمها بسته شده و تا پایان مسابقات امکان تغییر در اسامی وجود نخواهد داشت شروع اولین بازي  با -20

 .داشت نخواهند را خود شماره تعویض حق بازیکنان و بوده ثابت پیکارها طول در بازیکنان پیراهن شماره -21

 . بدون توجه به تعداد نفرات هر تیم، یک جایزه کلی به سرپرست تیمهاي برگزیده اهدا خواهد شد  - 22

براي ارج نهادن به منش پهلوانی  و باال بردن سطح اخالق در جامهاي ورزشی به تیم منتخب اخالق نیز جایزه ویژه اي  -23

 . تعلق خواهد گرفت 

 . یژه اي به بهترین طراحی لباس تیم  اهدا خواهد کرد هیئت برگزاري بسته به آراي تماشاگران جایزه و - 24

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :  بسکتبال    

مطابق با آخرین قوانین فدراسیون بسکتبال  به صورت یکسان براي تمام رده ها و گروههاي سنی و پیکارهااین سري از  -1

 .برگزار خواهد شد ایران و آیین نامه انضباطی تصویب شده در کارگروه ورزش زرتشتیان 

 . بانوان و آقایان به صورت مجزا برگزار خواهد شد  گروهدر دو  پیکارها -2

 .د برگزار خواهد شدآزا ورده سنی نوجوانان  دوآقایان در  پیکارهاي -3

 .خواهند بودبه بعد جزء رده سنی نوجوانان  1/1/80متولدین  -4

 )بازیکن ذخیره  7 وبازیکن اصلی  5( باشد  نفر می 12ها حداکثر  تعداد نفرات تیم -5

 3( نفر  4حداکثر بازیکنان هر تیم . برگزار خواهد شد ) نفره یکطرفه  3(پیکارهاي بانوان تنها به صورت خیابانی  - 6

 )  بازیکن ذخیره خواهد بود  1بازیکن اصلی و 

 . اهد شد بدون توجه به تعداد نفرات هر تیم یک جایزه کلی به تیمهاي منتخب اهدا خو - 7

 . باشند  )  15تا  1(ي لباس یک شکل و شماره مشخصاتیم ها میبایست دار -8

 .اب رسیدن تیم ها در آن رده سنی خواهد بود صیاد شده به حد ن مالك برگزاري در هریک از رده هاي سنی -9

 . محدودیتی براي شرکت ورزشکاران در سایر رشته هاي تیمی یا انفرادي وجود ندارد  -10

  
پیکارهاي  دریافت آگاهی بیشتر و یا هرگونه پرسش در خصوص چگونگی برگزاري پیکارها با مسئول برگزاريجهت 

  . بسکتبال  جناب آقاي آرین کاوسی تماس حاصل فرمایید 
  09133574851: تلفن تماس 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  : والیبال خانوادگی    

و آیین نامه انضباطی تصویب شده در کارگروه ورزش فدراسیون والیبال این سري از پیکارها مطابق با آخرین قوانین  -1

 .زرتشتیان برگزار خواهد شد 

 .صورت خانوادگی و در رده سنی آزاد برگزار خواهد شد پیکارهابه  -2

 )بازیکن ذخیره  6و بازیکن  اصلی 6.(نفر میباشد  12نفرات تیمها حداکثر تعداد  -3

 .یک جایزه کلی به تیمهاي منتخب اهدا خواهد شد بدون توجه به تعداد نفرات هر تیم  -4

 .باید به عنوان بازیکن اصلی در زمین حاضر باشند  بانوبازیکن  3طول مسابقه ، حداقل در  -5

نفر را به عنوان لیبرو معرفی کند چگونگی حضور لیبرو در زمین باید به گونه اي باشد که شرایط بند  2هر تیم میتواند  - 6

 . را نقض نکند  5

 .طبق آخرین قوانین والیبال و به صورت چرخشی برگزار خواهد شد پیکارها تاکید میگردد  - 7

 .  متر در نظر گرفته شده است  35/2ارتفاع تور  مسابقه  -8

 .ي لباس یک شکل و شماره مشخص باشند تیم ها میبایست دارا -9

 .د وجود ندار افراديبراي شرکت بازیکنان در سایر رشته هاي تیمی یا محدودیتی  -10

 والیبالپیکارها ي ول برگزاري ئبا مسپیکارها جهت دریافت آگاهی بیشتر و یا هرگونه پرسش در خصوص چگونگی برگزاري 

  . تماس حاصل فرمایید   فریدون نجمیجناب آقاي 

  09131560521: تلفن تماس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :تنیس روي میز       

نامه انضباطی تصویب شده در کارگروه و آیین تنیس روي میزفدراسیون این سري از پیکارها مطابق با آخرین قوانین  -1

 .ورزش زرتشتیان برگزار خواهد شد 

 . پیکارها در دو رده سنی نوجوانان و آزاد برگزار خواهد شد  -2

 .ورزشکاران میبایست با لباس ورزشی مناسب در مسابقات شرکت کنند  -3

نیز انجام خواهد شد ، به اسامی که بعد از زمان قرعه کشی به میزتنیس روي همزمان با رشته هاي تیمی قرعه کشی  -4

 .برگزاري ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد  کمیته

  . محدودیتی براي شرکت بازیکنان در رشته هاي تیمی و یا انفرادي دیگر وجود ندارد  -5

  : رده سنی نوجوانان 

 . واهند داشت امکان حضور در این رده را خ بعدبه  1/1/80متولدین  -1

  .بدون محدودیت و براي دختران و پسران به صورت یکجا برگزار خواهد شد پیکارها -2

  :رده سنی آزاد 

 . بدون محدودیت سنی و تنها به صورت دوبل خانوادگی برگزار خواهد شد  -1

 . تیمها حتما میبایست شامل یک آقا و یک بانو باشند  -2

 .تنها میتوانند در یک تیم حاضر باشند  هر بازیکن -3

بازیکنان رده سنی نوجوانان میتوانند هم در رده سنی خود و هم در یک تیم خانوادگی رده سنی آزاد حضور داشته  -4

 .باشند  

تنیس ول برگزاري مسابقات ئجهت دریافت آگاهی بیشتر و یا هرگونه پرسش در خصوص چگونگی برگزاري مسابقات با مس

  . تماس حاصل فرمایید   فرخ باستانیجناب آقاي روي میز 

  09131560251: تلفن تماس 

  

  

  

  



  

  : دارت     

 . در رده سنی آزاد و تنها به صورت خانوادگی برگزار خواهد شد  پیکارها -1

 . د بایست شامل یک آقا و یک بانو باش حتما می هر تیم -2

 کمیتهنیز انجام خواهد شد ، به اسامی که بعد از زمان قرعه کشی به دارت همزمان با رشته هاي تیمی قرعه کشی  -3

 .برگزاري ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد 

 . محدودیتی براي شرکت بازیکنان در رشته هاي تیمی و یا انفرادي دیگر وجود ندارد  -4

 . در حین برگزاري به ورزشکاران اعالم خواهد شد  پیکارهاقوانین  -5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد - کوچه آتشکده-خیابان کاشانی–یزد :آدرس 
 035-36246508: تلفکس


