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 فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران
 بقات فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایرانآئین نامه کمیته مسا

 

 :1ماده 

 :تعریف

کمیته مسابقات فدراسیون کبدی که در این آئین نامه به اختصار کمیته نامیده می شود از کمیته های 

دائمی مستقر در فدراسیون می باشد که بعنوان تنها مرجع ذیصالح کشور، سیستگزاری، برنامه ریزی، 

امور مربوط به مسابقات را بر عهده دارد و بعنوان نماینده منحصر به فرد رهبری، نظارت و هدایت 

فدراسیون، وظیفه تصمیم گیری در ارتباط با کلیه امور مرتبط با مسابقات را در جمهوری اسالمی ایران 

 .عهده دار می باشد

 

 : 2ماده 

 :اهداف

 توسعه و تعمیم رشته ورزشی کبدی .1

 مربیان، داوران و ورزشکارانکشف استعدادیابی فنی و باالفعل  .2

 تعیین تقویم کلیه مسابقات کبدی اعم از بانوان و اقایان .3

 تهیه و تدوین جداول مسابقات .4

 چاپ و نشر جزوات مرتبط با مسابقات .5

 تأئید صالحیت تیم های شرکت کننده در مسابقات مختلف .6

 ابقاتهماهنگی با سایر نهادها و سازمان های خارج از فدراسیون جهت برگزاری مس .7

 اعمال اصول برگزاری مسابقات بین المللی در مسابقات داخلی با در نظر گیری شرایط و امکانات .8

 قانونگذاری مرتبط با مسابقات داخلی .9

هماهنگی با کمیته های داوران، انتصاب و آموزش در خصوص برگزاری دوره های مورد نیاز  .11

 مسابقات

 تدوین آئین نامه های مرتبط با مسابقات .11

 راهکار به هیئتهای استانی در خصوص هرچه بهتر برگزاری مسابقاتارائه  .12

 ارائه پیشنهاد به هیئت رئیسه در خصوص مسابقات .13

 تعیین میزبانان مسابقات پس از بررسی های الزم  .14

 تعیین حق میزبانی مسابقات .15

 بررسی گزارشات سرپرستان کل مسابقات .16



فیدبک از اعمال قوانین و  تعیین نماینده در مسابقات در صورت ضرورت جهت دریافت .17

 مقررات خاص

 در مسابقات و در صورت نیاز ارجاع به کمیته انضباطی 3و  2، 1بررسی تخلفات درجه  .18

 

 

 3ماده 

 تقسیم بندی مسابقات

مسابقاتی می باشند که توسط فدراسیون بصورت قهرمانی کشور، لیگ، آسیائی، جهانی و : رسمی .1

ن و اجرا می گردد که طی آن احکام و مدال به بازیهای آسیائی طی تقویم ورزشی تدوی

 .ورزشکاران و مربیان اهدا خواهد شد

مسابقاتی که بصورت دوستانه، تدارکاتی و چندجانبه برگزار می شود و مقامهای : غیر رسمی .2

 .کسب شده به رسمیت شناخته نمی شود

 4ماده 

 اعضاء

 رئیس .1

 دبیر .2

 نائب رئیس بانوان فدراسیون .3

 .عضو دیگر که از کارشناسان خبره کبدی کشور می باشند باضافه سه: 1تبصره -

 کارشناس خبره .4

 کارشناس خبره .5

 کارشناس خبره .6

 .انتصاب مجدد بالمانع است.مدت انتصاب هر عضو یکسال است: 2تبصره  -

در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء در سه جلسه متوالی، رئیس کمیته کتباً مورد : 3تبصره  -

 .ارش و درخواست عضو جدید می نمایدرا به رئیس فدراسیون گز

در صورت عدم فعالیت هر یک از اعضا، رئیس کمیته کتباً مورد را به رئیس فدراسیون : 4تبصره  -

 .گزارش و درخواست عضو جدید می نماید

 5ماده 

 وظایف و شرایط اعضاء

 رئیس کمیته. 1

 اجرای مقررا، ضوابط و دستورالعمل های فدراسیون: 1.1



ئین نامه مسابقات در رده های سنی مختلف در دو بخش آقایان و بانوان در رشته های تدوین آ: 1.2

 استاندارد، ساحلی، سرکل در سالجاری با توجه به تغییرات و مقررات جدید همان سال

 نمایندگی فدراسیون در کلیه مسائل مرتبط با مسابقات: 1.3

 هدایت و نظارت عوامل و عناصر زیر مجموعه: 1.4

ظارت بر تهیه و تنظیم برنامه های کمیته که توسط اعضا در راستای توسعه مسابقات انجام می ن: 1.5

 .شود

 نظارت بر فعالیت کمیته مسابقات استانها: 1.6

 اعالم نظر در مورد صالحیت فنی روسای کمیته های مسابقات استانها قبل از انتصاب: 1.7

ن بخشهای فرعی می باشدکه از طریق زیرمجموعه سایر وظایف رئیس کمیته همان وظایف مسئولی: 1.8

 .های کمیته انجام می شود

. رئیس کمیته با پیشنهاد دبیرکل و حکم رئیس فدراسیون برای مدت یکسال منصوب می شود: 1.9

 (.انتصاب مجدد بالمانع است)

 

 دبیر کمیته . 2

عی و همچنین مسئولین ثبت دبیر کمیته مسئولیت اجرای ایجاد هماهنگی بین اعضاء و بخشهای فر 2.1

 .تنظیم صورتجلسات رسمی کمیته را عهده دار می باشد 2.2مذاکرات و 

 مسئولیت دریافت پیشنهادات اعضاء 2.3

 ایجاد بایگانی کمیته مسابقات 2.4

 .دبیر کمیته برابر ضوابط فدراسیون انجام وظیفه خواهد نمود 2.5

فدراسیون برای مدت یکسال منصوب می شود و  دبیر کمیته با پیشنهاد دبیر کل و حکم رئیس2.6

 .انتصاب مجدد باالمانع است

 

 سایر اعضا. 3

 دارای صالحیتهای فنی و اخالقی

اعضا کمیته با پیشنهاد رئیس و دبیر کمیته و حکم رئیس فدراسیون برای مدت یکسال منصوب می  3.1

 (.انتصاب مجدد باالمانع است)شود 

از کمیته مسابقات باید درخواست و دلیل خود را کتباً به رئیس  کلیه اعضا جهت خروج: 5تبصره 

 .فدراسیون اعالم دارند

 

 

 



 6ماده 

 جلسات کمیته

جلسات کمیته ماهیانه یا دو ماهی یکبار به دعوت رئیس کمیته و اطالع رسانی دبیر کمیته صورت  .1

 .می گیرد

ا همین تعداد تصویب و با موضوعات مورد بحث ب. جلسات با نصف باضافه یک رسمیت پیدا می کند .2

 . همین تعداد نیز قابل لغو می باشند

 .جلسات کمیته می تواند به صورت ویدئو کنفرانس صورت گیرد .3

در صورت ضرورت و نیاز به تعیین تکلیف برخی موضوعات که برگزاری جلسه میسر نمی باشد می  .4

ورت ارسال نمابری انجام توان هماهنگی  های الزم بصورت تلفنی و در قالب فرم پیشنهاد به ص

 .گیرد

در صورت نیاز رئیس کمیته از سایر روسای کمیته و کارشناسان جه حضور در جلسات یا ارائه  .5

 .پیشنهادات دعوت بعمل آورد 

روز قبل از شروع جلسه توسط دبیر کمیته به اطالع اعضاء رسیده  11دستور جلسه باید حداقل  .6

 .باشد

الب فرم پیشنهاد برای دبیر کمیته ارسال تا در دستور جلسه قرار کلیه مباحث قابل طرح باید در ق .7

 .گیرد

 .کلی مصوبات کمیته جهت اجرایی باید توسط رئیس فدراسیون تأیید گردند  .8

 .حق الجلسات توسط فدراسیون تأیید و پرداخت می گردد :6تبصره 

 

 

سطط هیتطر رئیسطه فدراسطیون در     تبصره پس از اصالح و بازنگری تو 6ماده و  5این آئین نامه مشتمل بر 

 .فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران به تصویب رسید 22/4/66مجمع عمومی مورخ 

 

 

 رانجمهوری اسالمی ای فدراسیون کبدی 


