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بسکتبالنگهبان   سرپرست مرزبان ورزشی ایجنت نمایندگی 

    

 

 بریم یا می آموزیم ، باختی در کار نیست یا می

 



 (91/68/18مصوبات کنگره ورزشی ) 18 جام سرداردوره  نهمینقوانین مسابقات 

 الب تیم نمایندگی خود حضور داشته باشند.قکلیه مسافران سفر اول و دوم می توانند در ( 1

 می باشد وهرنمایندگی می تواند با یک یا چند تیم درمسابقات شرکت کند. براساس نام نمایندگی خودنام تیم ها ( 2 

                مسابقات راس ساعت اعالم شده توسط داور سوت زده خواهد شد و در صورت تاخیر یک تیم نتیجه آن مسابقه   (  3

 بسود تیم مقابل اعالم میگردد. 

 ایشان می باشد.می باشد و کلیه مسئولیت های تیم برعهده نمایندگی آن از راهنمایان ما ( سرپرست هر تیم الزا4

می باشد در  رو به کاهشTDS: 2/5 حضور مسافران سفر اول که پنج ماه از سفرشان میگذرد و مصرف داروی آنها  ( 5

 مسابقات بالمانع است .

 و رشته ورزشی حضور داشته باشد.تیم بازیکن در رشته های گروهی فقط می تواند در یک ( هر6 

ماه ( 6( راهنمایانی که لژیون خود را تحویل داده اند میتوانند به عنوان خدمتگزار و با حداقل زمان دوری از کنگره )کمتر از 7

 در تیم های ورزشی حضور داشته باشند .

 پارک طالقانی میباشد .در  27/11/88روز جمعه مورخ  بستکبال( مهلت و تاریخ تحویل فرم مسابقات 8

ن  و رشته های اتوم 610111( مبلغ حامی ورزشی جهت تامین بخشی از هزینه های مسابقات هر تیم در رشته های گروهی 8

 ن میباشد . اتوم50111 انفرادی 

نگهبان  تاییدبا در صورتی که بازیکنی دچار مصدومیت و یا عدم حضور در کنگره شود تیمها میتوانند تا سقف دو بازیکن ( 11

 در تیم خود جابجا کنند. یورزش کنگرهآن رشته و دبیر

 سردار الزامی می باشد.جام تیم های نمایندگی  شهرستان ها در مسابقات حضور( 11 

داور  2( خواهشمند است تیم های شرکت کننده در مسابقات ، یک تیم داوری را به شورای برگزاری معرفی نماید . فوتبال ) 12

 بستکبال)سه داور( والیبال ) یک تیم داوری (( 

  .مسابقه الزامی میباشدنام همان نمایندگی است تا قبل ازکه به  61کارت بیمه ورزشی و کارت معتبر عضویت کنگره ( ارائه 13

 دد. رو فقط در مقر کنگره ورزشی در پارک  تحویل میگ تیمهر  سرپرست( لیست ثبت نام هر تیم و فیش پرداختی توسط 14

 آن درج شود.  جلودرحتما  61باشد و نام کنگره  همشکل ( لباس  تیم های شرکت کننده باید 15

)عقاب طالیی و سردار ( افراد سفردوم حتما دارای نشان ویلیام وایت بوده   61( مصوب گردید درمسابقات ورزشی کنگره 15

 یام وایت باشند .ماه در حال درمان سیگار و مورد تایید راهنمای لژیون ول3یا 

( سفر دومی ها وآزاد مردانی که  درشعب کنگره حضور کمرنگی دارند در صورتی میتوانند در تیم های ورزشی شرکت کنند 16

 که در پارک های ورزشی کنگره خدمتگزار باشند .

وراهنمای لژیون .................آیین نمایندگی ....................اینجانب ...............................سرپرست تیم 

.شماره تماس سرپرست را مطالعه  نموده وکلیه مسئولیت تیم را برعهده میگیرم. جام سردارنامه و قوانین مسابقات 

 تیم ..............................

 با احترام                                                                        

 کنگره ورزشی                                                                                                                                   


