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 فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران

K.F.OF IR.IRAN                                                                               بسمه تعالی 

 فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران                  
 :تاریخ

 :شماره

 ((باشگاه وبازیکن قرارداد))      

 مشخصات طرفین  -1ماده
به ............................. شماره ثبت........................... مدیرعامل باشگاه.. ....................................بین آقای فی مااین قراداد 

. .......................................... خاام   و............................... تلفن.............................................................................. آدرس

 باااه آدرس............. ..............متولاااد ... ........................باااه شاااماره شهاصاااهامه  اااادره از.. ........................فرزماااد 

 مامیده می شاود  ..........................  این قرارداد که در................   ....................................................................................

 .مهعقد می گردد ................................. درتاریخ 
 

 مدت قرارداد :2ماده 
......( ...................لغایات فصال    .................. ازفصال )ماه مای باشاد   ........................................................ ازتاریخ امعقاد 

 .می باشد     تاریخ شروع قرارداد                                وتاریخ پایان قرارداد                                                       
 

 :قرارداد مبلغ: 2ماده 
 .ریال می باشد............................. ، صال صوم ریال........................ ریال، صال دوم...................... مبلغ قرارداد صال اول 

 :نحوه پرداخت قرارداد

 .قرارداد به بازیکن می باشدکل % 22در ههگام عقد قرارداد باشگاه موظف به پرداخت  1-2

 .قرارداد به بازیکن می باشد% 25در پایان می  فصل باشگاه موظف به پرداخت 2-2

 .قرارداد به بازیکن می باشد% 22ف به پرداخت در پایان فصل باشگاه موظ 3-2
       

 مهروامضاء مدیرباشگاهها                                                                                    امضاء واثر انگشت بازیکن  
 

 :تاریخ
 

 .ت فدراسیون کبدی تکمیل خواهد شداین قسمت توسط هیئت کبدی استان مربوطه ودردفتر نقل وانتقاال: 4ماده 

هیئات   در ......................... وتااریخ ............................................. شاماره   باا  مسخه تهظی  و 4این قرارداد در  :4-1ماده

 .به ثبت رصیده اصت............................................... حوزه / کبدی شهرصتان

در هیئت کبدی اصتان .......................... وتاریخ ....................................... شماره  با مسخه و 4این قرارداد در  :4-2 ماده

 .به ثبت رصیده اصت

در فدراصایون کبادی   .......... ................وتاریخ ....................................... شماره  با مسخه و 4این قرارداد در  :4-3ماده 

 (کد شناسایی بازیکن.)به ثبت رصیده اصت

 

 یون کبدیمهروامضاء هیئت کبدی                                    مهر وامضاء هیئت کبدی استان                            مهر وامضاء فدراس

  جمهوری اسالمی ایران          حوزه                                                                                                                         / شهرستان     

 

 

 



 موضوع قرارداد -5ماده
ل های جاری تهظی  گردیده وامضاء کههادگان باا آگااهی    این قراردادمبتهی برآئین مامه مقل وامتقاالت فدراصیون ودصتورالعم

 .مموده امد به امعقاد قرارداد اقدامکامل به موارد فوق 

( فدراصایون کبادی    بمطااب  فارم مصاو   )از طرف هیئت کبادی   شدهبازیکن موظفهد براصاس فرم تهیه  باشگاه و: 1-2

 تااریخ شاروع و  )مبادله مماید  مسابقاتی باشد تهظی  وفصل  دوحداکثر  قراردادی که حداقل مدت آن می  فصل مسابقاتی و

 .(امتقال در قرارداد ذکر شود خاتمه همکاری می بایست با توجه به زمان فصل مقل و

 

 تعهدات باشگاه:  6ماه 
 .ذکر شده اصت "آئین مامه مقل وامتقاالت دقیقا 11-1تعهدات مالی که در بهد کلیه ماامج: 1-6

 .مکامات ووصایل برای امجام تمرینفراه  کردن کلیه ا: 2-6

 .کلیه وصایل شخصی الزم برای بازیکن جهت امجام تمرین ومسابقه در حد اصتامدارد قابل قبولتأمین : 3-6

 .....تشکیل اردو وتدارک مسافرتها و: امکامات برای امجام مسابقات از جملهتأمین : 4-6

 قرارداد مین بیمه درمامی وحوادث برای بازیکن در مدتأت: 2-6

 .آید در مقررات مقل وامتقال بوجود "مطلع کردن بازیکن از کلیه تغییراتی که احتماال: 6-6

 

 تعهدات بازیکن: 7ماده
که از طرف باشگاه تعیین می شود بازی کرده وهمیهطاور در تماامی    بازیکن باید با تمامی توان خود در کلیه مسابقاتی:1-7

 .ین می شود، شرکت کهدجلسات تمرین که از طرف باشگاه تعی

اختیار باشگاه بوده وکلیه مقررات امضباطی که  در بازیکن متعهد اصت که در تمامی مسابقات دقیقا مقررات را رعایت و: 2-7

 .به بازیکن ابالغ می کهد را رعایت مماید باشگاه تعیین و

یا مساابقات هایت تیمای شارکت کهاد، در       قرارداد در تمریهاتبازیکن ممی توامد بدون موافقت باشگاه در طول مدت :3-7

 .غیرایهصورت اقدام بازیکن تخلف محسوب شده بازیکن مشمول جریمه می گردد

باشگاه باید صریعا بازیکن  به باشگاه اعالم کهد و "فورا بازیکن متعهد اصت در  ورت بروز هرگومه بیماری ، مراتب را:4-7

چهامچاه باازیکن   . کلیه هزیهه های معالجات به عهده باشگاه اصت.ردهد را تحت مظر مراقبتهای پزشکی و دمدامپزشکی قرا

عدم حضاور در جلساات    ،بیماری خود را به باشگاه اطالع مدهد ، شامل این شرایط مبوده وغیبت او غیر موجه تلقی می شود

 . واهد شدتمرین و مسابقه با مظر پزشک باشگاه اصت ودر غیرایهصورت تخلف محسوب ، برابر مقررات اقدام خ

در  ورتیکه در مدت قرارداد ، بازیکن براصاس تواف  بین دو باشگاه وبازیکن بارعایات کلیاه مقاررات باه باشاگاه      : 2-7

 .(از ح  امتقال به بازیکن مهتقل خواهد شد% 45) اع  از داخل یا خارج کشور) دیگری مهتقل شود

 

 رسیدگی به اختالفات: 8ماده  
در  اورت عادم پاشیرا رای از     ین قرارداد کمیته امضباطی هیئت کبدی اصتان خواهد بود ومرجع رصیدگی به اختالفات ا

 .صوی هریک از طرفین مرجع مهایی کمیته امضباطی فدراصیون کبدی خواهد بود
 

 

 .دارد نسخه حکم واحد هر نسخه تنظیم و در چهار این قرارداد

 :رونوشت

 باشگاه 

 بازیکن 

 استان هیئت کبد ی 

 ( ی مسابقاتئکمیته اجرا)ری اسالمی ایرانجمهو فدراسیون کبدی 


