
 

 به یاري اهورامزدا

 
، بزرگساالن و نوجوانان اقایان در دو رده بسکتبال هاي رشته    در یگانگی راسفندیا دکتر شادروان جام پیکارهاي دوره چهلمین

 می برگزار یزد زرتشتی جوانان باشگاه و سازمان محل در 6/1/97الی  1/1/97 تاریخ از و والیبال نوجوانانوالیبال خانوادگی 

ساعت  تا حداکثر را خود بازیکنان اسامی است خواهشمند پیکارها از سري این در شرکت به مندانه عالق کلیه از لذا .گردد

 به تاریخ این از پس که تقاضاهایی به.( دارند اعالم سازمان این به) تلگرام یا و پستی ، حضوري طریق از(  24/12/96روز  24

 6 ساعت راس 25/12/96 تاریخ در پیکارها از سري این کشی قرعه )شد نخواهد اثرداده ترتیب گردد تحویل سازمان این

 بایسته مراسم این در ها تیم سرپرست حضور.شد خواهد برگزار یزد زرتشتی جوانان باشگاه و سازمان محل در پسین

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

 .بود 

 

 :نام ثبت جهت نیاز مورد مدارك*

 .شناسنامه فتوکپی عدد یک – 1

 3*4 عکس یک قطعه – 2

  . شده مهر و شده تکمیل فرم – 3

 

 :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 ها تیم 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

 .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

 و داور برعهده) بازي به دادن خاتمه یا ادامه(  مسابقه درباره گیري تصمیم ، ها تیم از یک هر انضباطی بی صورت در - 7

 .باشد می برگزاري کمیته

و از دور  منظور تیم آن براي فنی باخت دقیقه5 از پس تیم بازگشت وعدم مسابقات درحین تیمی ترك صورت در -8

 .شد خواهد مسابقات حذف

 ودش داده تحویل برگزاري کمیته به تیم سرپرست سوي از یک ساعت پس از بازي تا که کتبی اعتراضات تنها به -9

 .شد خواهد داده اثر ترتیب

ن گابازي شرکت کنندهرگونه تداخل در برنامه مسئولیت . حضور شرکت کنندکان در تمامی رشته ها بالمانع می باشد  -10

 .بر عهده خود آنها خواهد بود

 .در صورت به حد نصاب رسیدن تیم ها برگزار خواهد شد پیکارهاهر رده از  -11

 .باید با هماهنگی کمیته برگزاري باشد پیکارهاعکاسی و فیلم برداري از  -12

 .بود خواهد بازیکن بازي اولین ، تیم تعیین نحوه باشد شده معرفی تیم دو در بازیکنی چنانچه -13

 .الزامی استکننده  شرکت ورزشکاران کلیه ورزشی براي بیمه کارت داشتن -14

  .مربیان غیر زرتشتی تیم ها فقط با هماهنگی مسئولین برگزاري حق حضور در سالن برگزاري را خواهند داشت -15

نوشته شده و تا پیش از آخرین مهلت  به ثبت نام بایست در فرم مربوط نام سرپرست، مربی  و تمامی بازیکنان می -16

 .برگزاري ارسال گردد  کمیتهثبت نام  به 

تیم ها وجود داشته و پس از آن لیست نفرات تیم ها بسته شده و  امکان اضافه کردن نفرات بهتا شروع اولین بازي  - 17

 .  امکان هیچگونه تغییري وجود نخواهد داشت 

 .داشت نخواهند را خود شماره تعویض حق بازیکنان و بوده ثابت پیکارها طول در بازیکنان پیراهن شماره - 18

 

 

 

 

 



 

 :  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 

 . به صورت مجزا برگزار خواهد شد  بزرگساالن و نوجوانان براي آقایاندر دو رده  پیکارها -2

 .خواهند بود بزرگساالنرده سنی  جرء از آن جزء رده سنی نوجوانان و متولدین قبل بعدبه  1/1/80متولدین  -3

 )بازیکن ذخیره  7 وبازیکن اصلی  5( باشد  نفر می 12ها حداکثر  تعداد نفرات تیم -4

 . ي لباس یک شکل و شماره مشخص باشند ابایست دار تیم ها می -5

 .اب رسیدن تیم ها در آن رده سنی خواهد بود صیاد شده به حد ن مالك برگزاري در هریک از رده هاي سنی - 6

 پیکارهاي ول برگزاريئبا مس پیکارهاجهت دریافت آگاهی بیشتر و یا هرگونه پرسش در خصوص چگونگی برگزاري 

 . تماس حاصل فرمایید   کامیاب باستانیآقاي جناب  بسکتبال 

 09303375986: 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 

 .برگزار خواهد شد  صورت خانوادگی در رده سنی آزادبه  پیکارها -2

 )بازیکن ذخیره  6 و بازیکن  اصلی 6.(باشد  نفر می 12ها حداکثر  نفرات تیمتعداد  -3

 .باید به عنوان بازیکن اصلی در زمین حاضر باشند  بانوبازیکن  3طول مسابقه ، حداقل در  -4

 .بازیکن بانو باشد  6حداقل باید داراي  هر تیم  -5

 .طبق آخرین قوانین والیبال و به صورت چرخشی برگزار خواهد شد پیکارها گردد  کید میتا - 6

 .  متر در نظر گرفته شده است  43/2ارتفاع تور  مسابقه  - 7

 .ي لباس یک شکل و شماره مشخص باشند بایست دارا میتیم ها  -8

 . براي شرکت بازیکنان در سایر رشته هاي تیمی یا گروهی وجود نداردمحدودیتی  -9

 

 

 



 

 : نوجوانانوالیبال  و 

 .محسوب می شوندجزء رده سنی نوجوانان  بعدبه  1/1/80متولدین  -1

 .تیم ها می توانند مختلط باشند -2

 .ترتیب سرویس زدن باید رعایت شود اما ترتیب جاگیري خطا نیست -3

 .مربی می تواند یکی از بازیکن هاي خود را لیبرو معرفی کند -4

حتی به  عقب است دیگري سرویس نزده ، بازیکنی که سرویس زده است تا زمانی که بازیکن(بازیکن منطقه عقب  -5

 )باالتر از سطح روي تور(.دفاع داخل منطقه یک سوم را ندارد ا حق زدن اسپک ی) هنگام دریافت

 )بدون لیبرو (نفر  6و حداقل ) با احتساب لیبرو(نفر است  8 حداکثر تعداد بازیکن - 6

 .نفر تعویض را خواهد داشت حق چهار یک نفر باشد دو تعویض و اگر دو یا سه نفر باشد، مربی اگر تعداد ذخیره - 7

 .ثانیه اي می باشد 30 تعداد تایم اوت دو تایم -8

امتیازي  10امتیازي می باشد و ست سوم  15م دو برنده بازي خواهد بود که ست هاي اول وست  3ست از  2برنده  -9

 .دزمین بازي تعویض خواهد ش 5در امتیاز  ست خواهد بود و همچنین در این

 

 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 

 سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد - کوچه آتشکده-خیابان کاشانی–یزد :آدرس 
  09012708164: تلگرام 


