به یاری اهورامزدا
چهل ویکمین دوره پیکارهای جام شادروان دکتر اسفندیار یگانگي در رشته های بسکتبال ،بدمینتون ،از تاریخ  98/1/1الي
 98/1/5در محل سالن و تاالر ورزشي یگانگي سازمان و باشگاه جوانان زرتشتي یزد برگزار مي گردد .لذا از کلیه عالقه مندان
به شرکت در این سری از پیکارها خواهشمند است اسامي بازیکنان خود را حداکثر تا ساعت  42روز  ( 97/14/42از طریق
حضوری  ،تماس با شماره )،99282558591 :به این سازمان اعالم دارند (.به تقاضاهایي که پس از این تاریخ به این سازمان
تحویل گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد) قرعه کشي این سری از پیکارها در تاریخ  97/14/42راس ساعت  6پسین در محل
سازمان و باشگاه جوانان زرتشتي یزد برگزار خواهد شد.حضور سرپرست تیم ها در این مراسم بایسته است.بدیهي است که
عدم شرکت سرپرستان مانع از مراسم قرعه کشي نخواهد شد و هیچگونه اعتراضي نیز پذیرفته نخواهد بود .

*مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
 – 1یک عدد فتوکپي شناسنامه.
 – 4یک قطعه عکس 2*2
 – 2فرم تکمیل شده.
– 2بیمه ورزشي

*شرایط و قوانین عمومي شرکت در پیکارها :
 -1تنها افراد زرتشتي مجاز به شرکت در این دوره از پیکارها مي باشند.
 – 4اسامي تیمها نباید مخالف عرف جامعه زرتشتي باشد.
 – 2کلیه تیم ها مي بایست فردی زرتشتي و باالی  18سال را به عنوان سرپرست تیم معرفي کنند  .سرپرستان نسبت به
تمامي رفتار اعضای تیم خود مسئول هستند.
 – 2هر تیم مي بایست با لباس عرف آن رشته در پیکارها شرکت کند.رشته انفرادی نیز از این مقوله مستثني نیست.
(در صورت یکسان بودن رنگ لباس هردو تیم  ،بوسیله قرعه  ،تیمي که باید لباس دوم خود را بپوشد مشخص مي گردد).
–5استعمال مواد مخالف با عرف جامعه زرتشتي در طول دوره برگزاری این پیکارها تخلف محسوب مي شود و در صورت
تشخیص  ،کمیته برگزاری مي تواند بازیکن یا تیم را از ادامه پیکارها محروم سازد.

 – 6تیم ها و بازیکنان رشته انفرادی مي بایست راس ساعت تعیین شده در سالن برگزاری حاضر باشند در غیر این صورت
پس از  15دقیقه تاخیر باخت برای آنها محسوب خواهد شد.
 -7با احترام به کلیه تیمها  ،و رعایت حداکثر عدالت چیدمان و برنامه ریزی زمان برگزاری مسابقات بر عهده هیئت برگزاری
بوده و هیچگونه اعتراضي در این خصوص پذیرفته نخواهد شد .
 -8در صورت ترک تیمي درحین مسابقات وعدم بازگشت تیم پس از  5دقیقه باخت فني برای آن تیم منظور شده و تیم به
طور کلي از دور مسابقات حذف خواهد شد( .نتایج مسابقات قبلي نیز به نفع تیمهای مقابل تغییر خواهد کرد )
 -9تنها به اعتراضات کتبي که تا یک ساعت پس از بازی از سوی سرپرست تیم به کمیته برگزاری تحویل داده شود ترتیب
اثر داده خواهد شد.
 -19حضور شرکت کنندکان در تمامي رشته ها بالمانع مي باشد  .مسئولیت هرگونه تداخل در برنامه بازی شرکت کنندگان
بر عهده خود آنها خواهد بود.
 -11هر رده از پیکارها در صورت به حد نصاب رسیدن تیم هاو بازیکنان برگزار خواهد شد.
 -14عکاسي و فیلم برداری از پیکارها باید با هماهنگي کمیته برگزاری باشد.
 -12چنانچه بازیکني در دو تیم معرفي شده باشد نحوه تعیین تیم  ،اولین بازی بازیکن خواهد بود.
 -12داشتن کارت بیمه ورزشي برای کلیه ورزشکاران شرکت کننده الزامي است.
 -15مربیان غیر زرتشتي تیم ها فقط با هماهنگي مسئولین برگزاری حق حضور در سالن برگزاری را خواهند داشت(.کمیته
برگزاری هیچ مسولیتي در خصوص اختصاص خوابگاه برای مربیان غیر زرتشتي تیمهای متقاضي خوابگاه را نخواهد داشت )
 -16نام سرپرست ،مربي و تمامي بازیکنان مي بایست در فرم مربوط به ثبت نام نوشته شده و تا پیش از آخرین مهلت ثبت
نام به کمیته برگزاری ارسال گردد .
 -17با شروع اولین بازی اسامي تیمها بسته شده و تا پایان مسابقات امکان تغییر در اسامي وجود نخواهد داشت .
 -18شماره پیراهن بازیکنان در طول پیکارها ثابت بوده و بازیکنان حق تعویض شماره خود را نخواهند داشت.
 -19برای ارج نهادن به منش پهلواني و باال بردن سطح اخالق در جامهای ورزشي به تیم منتخب اخالق نیز جایزه ویژه ای
تعلق خواهد گرفت .

بسکتبال :
 -1این سری از پیکارها به صورت یکسان برای تمام رده ها و گروههای سني و مطابق با آخرین قوانین فدراسیون بسکتبال
ایران و آیین نامه انضباطي تصویب شده در کارگروه ورزش زرتشتیان برگزار خواهد شد .
 -4پیکارها در دو رده بانوان و آقایان به صورت مجزا برگزار خواهد شد .
 -2پیکارهای بانوان و آقایان در رده سني آزاد برگزار خواهد شد.
 -2تعداد نفرات تیم ها حداکثر  14نفر مي باشد (  5بازیکن اصلي و  7بازیکن ذخیره ).
 -5تیم ها مي بایست دارای لباس یک شکل و شماره مشخص( 2تا  ) 15باشند .
 -6مالک برگزاری در هریک از رده های یاد شده به حد نصاب رسیدن تیم ها در آن رده سني خواهد بود .
 -7محدودیتي برای شرکت ورزشکاران در سایر رشته ها وجود ندارد .
جهت دریافت آگاهي بیشتر و یا هرگونه پرسش در خصوص چگونگي برگزاری پیکارها با مسئول برگزاری پیکارهای بسکتبال
جناب آقای کیارش شهریاری تماس حاصل فرمایید .
تلفن تماس 99282558591 :

بدمینتون :
 -1پیکارها درچهار رده ی سني نونهاالن ،نوجوانان،بزرگساالن و دوبل میکس برگزار خواهد شد.
 -4مسابقات به صورت  4گیم از  2گیم 41امتیازی برگزار میشود.
 -2ورزشکاران مي بایست با لباس ورزشي مناسب در مسابقات شرکت کنند .
 -2همزمان با رشته های تیمي قرعه کشي بدمینتون نیز انجام خواهد شد  ،به اسامي که بعد از زمان قرعه کشي به کمیته
برگزاری ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -5محدودیتي برای شرکت بازیکنان در رشته های تیمي و یا انفرادی دیگر وجود ندارد .
رده سني نونهاالن :
 -1متولدین  85/1/1به بعد امکان حضور در این رده را خواهند داشت .
 -4پیکارها بدون محدودیت و برای دختران و پسران به صورت یکجا برگزار خواهد شد.
رده سني نوجوانان :
 -1متولدین  84/1/1به بعد امکان امکان حضور در این رده را خواهند داشت .
رده سني بزرگساالن:
 -1متولدین پیش از  84/1/1امکان حضور در این رده را خواهند داشت
جهت دریافت آگاهي بیشتر و یا هرگونه پرسش در خصوص چگونگي برگزاری مسابقات با مسئول برگزاری مسابقات
بدمینتون جناب آقای کیارش شهریاری تماس حاصل فرمایید .
تلفن تماس 99282558591 :

آدرس :یزد –خیابان کاشاني-کوچه آتشکده -سازمان و باشگاه جوانان زرتشتي
تلفکس925-26426598 :

