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اساسنامه سازمان لیگ
ماده  : 1نام
سازمان لیگ

مسئول برگزاری مسابقات ليگ اسکواش ایران است که به وسيله رئيس سازمان ليگ اسکواش ایران
سازماندهی و هدایت شده و توسط هيئت رئيسه خود اداره می شود .

ماده  : 2ارکان سازمان لیگ
الف :مجمع عمومی
ب :هيئت رئيسه
پ  :رئيس سازمان ليگ
ت :دبير
ث  :خزانه دار
ج :بازرس

ماده  : 3مجمع عمومی
مجمع عمومی باالترین مرجع تصميم گيری سازمان است که دارای یازده عضو به شرح زیر است :
 -9رئيس فدراسيون اسکواش
 -2رئيس سازمان ليگ اسکواش
 -3چهار نفر از مدیران باشگاه های عضو ليگ  ،به انتخاب مدیران باشگاه های ليگ به شرح ذیل:
الف  :یك نفر از مدیران ليگ برتر مردان
ب  :یك نفر از مدیران ليگ دسته یك مردان
ج  :یك نفر از مدیران ليگ برتر بانوان
د  :یك نفر از مدیران ليگ دسته یك بانوان
 -4سه نفر از رؤسای هيئت هایی که در ليگ برتر و دسته اول تيم دارند ( با برگزاری انتخابات
بين روسای هيئت های مرتبط ) در صورتيکه هر یك از افراد بند  3و 4از عضویت ليگ خارج
شوند  ،برای جایگزینی آن ها در مدت باقيمانده  ،انتخاب مجدد بعمل می آید .
بدون حضور رئيس مجمع عمومی  ،تشکيل جلسه فاقد اعتبار است به غير از اینکه به ریيس سازمان
ليگ تفویض اختيار نماید  .این افراد برای مدت  9سال انتخاب می شوند  .رئيس مجمع  ،رئيس وقت
فدراسيون اسکواش است .
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ماده  : 4هیئت رئیسه
هيئت رئيسه سازمان ليگ مرکب است از پنج نفر که با انتخاب رئيس سازمان ليگ  ،با توجه به تفویض
اختيار مجمع عمومی به ریيس سازمان ليگ  ،برای مدت دو سال تعيين می شوند  .انتخاب مجدد این
افراد در دوره های بعدی  ،بالمانع است و توسط رئيس فدراسيون حکم ایشان ابالغ می شود .
اختيارات هيئت رئيسه  :کليه مواردی که در آیين نامه اتخاذ تصميم آن به هيئت رئيسه داده شده
است  .جلسات هيئت رئيسه با نصف بعالوه یك رسمی می شود .

ماده  : 5رئیس سازمان لیگ
رئيس سازمان ليگ پس ازثبت نام و تائيدهای الزم از مراجع ذیصالح با رای مجمع عمومی سازمان
ليگ انتخاب و توسط رئيس فدراسيون حکم ایشان برای مدت چهار سال ابالغ می گردد

ماده : 6دبیر سازمان لیگ
دبير سازمان ليگ از طرف رئيس سازمان ليگ برای مدت چهار سال انتخاب می شود  .دبير ليگ ،
سخنگوی سازمان ليگ است و کليه فعاليت های اجرایی ليگ را زیرنظر رئيس سازمان ليگ انجام
می دهد .

ماده  : 7خزانه دار
خزانه دار فردی است که از طرف هيئت رئيسه برای مدت دو سال انتخاب می شود و مسئول ثبت
کليه دریافت ها و پرداخت های ليگ و ارائه بودجه ساليانه به هيئت رئيسه  ،جهت تصویب در مجمع
عمومی است و توسط رئيس سازمان ليگ حکم ایشان ابالغ می گردد.

ماده  : 8بازرس
بازرس ليگ  ،از طرف مجمع عمومی و برای مدت دو سال تعيين می شود و بر عملکرد مدیران
سازمان ليگ نظارت کرده و گزارش عملکرد مدیران سازمان ليگ را به مجمع عمومی ساالنه ارائه
می کند .

ماده  : 9اختیارات مجمع عمومی
 -9پيشنهاد تغيير بندهایی از اساسنامه به پيشنهاد رئيس سازمان ليگ
 -2تصویب آیين نامه ها  ،برنامه ها و سياست های اجرایی سازمان ليگ
 -3انتخاب اعضای هيئت رئيسه سازمان ليگ یا عزل آن ها
 -4تصویب بودجه و عملکرد مالی سازمان ليگ
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 -5انتخاب یا عزل رئيس سازمان ليگ
جلسات مجمع ب ا حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت دارد و تصميمات با نصف به عالوه یك نفر
از اعضا قابل اجرا خواهد بود .

ماده  : 11اختیارات هیئت رئیسه
اهم کليه اختياراتی که در اساسنامه و آیين نامه ها به هيئت رئيسه داده شده و هيئت رئيسه موظف به
اجرای دقيق آن هاست  .عبارتست از :
 -9کنترل الزم برای استمرار توانایی های باشگاه های ليگ و گزارش الزم به مجمع عمومی
 -2تصویب تشکيالت داخلی سازمان ليگ  ،براساس پيشنهاد رئيس سازمان ليگ
 -3تصویب برنامه های اجرایی ليگ
 -4تصویب دستورالعمل های اجرای مسابقات  ،نقل و انتقاالت بازیکنان  ،مربيان و سایر موارد بعد
از تفویض از مجمع عمومی
 -5تهيه گزارش عملکرد مالی ساالنه  ،جهت ارائه به مجمع عمومی
 -6تهيه بودجه ساالنه سازمان ليگ و ارائه آن به مجمع عمومی
 -7انتخاب خزانه دار

ماده  : 11اختیارات رئیس سازمان لیگ
 -9باالترین مقام اجرایی سازمان ليگ است .
 -2کليه مکاتبات اداری با امضای وی و در غياب وی با امضای دبير است .
 -3کليه قراردادهای بازرگانی با امضای وی رسميت دارد .
 -4کليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار با امضای وی و خزانه دار است .
 -5نمایندگی سازمان ليگ در کليه مجامع
 -6اخذ و اجرای کليه تصميماتی که مجمع عالوه بر اختيارات اساسنامه به وی ابالغ می نماید.

ماده  : 12تشکیل مجمع عمومی
براساس مقررات موجود در آیين نامه  ،رئيس مجمع عمومی می تواند این مراحل را مشخص کند .
الف  :اعضا باید حداقل یکماه قبل از آغاز هر جلسه  ،موضوعات مورد نظر خود را به دبير ليگ اعالم
کنند تا با نظر رئيس مجمع  ،در دستور جلسه قرار گيرد .
ب  :دعوت نامه برای اعضای مجمع توسط دبير سازمان ليگ ارسال می شود و بایستی حداقل پانزده
روز قبل از تشکيل جلسه برای اعضا ارسال شود .
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ماده  : 13تغییر یا اصالح مقررات
هر گونه تغيير یا اصالح اساسنامه و آیين نامه های سازمان ليگ غير مجاز است  .مگر اینکه در جلسات
مجمع عمومی سازمان ليگ اسکواش در این مورد تصميم گيری شود  ،یا اینکه مجمع عمومی این
اختيار را به هيئت رئيسه سازمان ليگ تفویض کرده باشد.

ماده  : 14امور مالی
با توجه به مصوبه مجمع عمومی کليه عمليات مالی سازمان ليگ با حساب جاری فدراسيون و مطابق با
قوانين جاری بر امور مالی برابر با اساسنامه فدراسيون و با امضا مجاز فدراسيون و نظارت ریيس
سازمان ليگ و نهایتا با ارایه گزارش مجزا انجام خواهد شد .

 : 94-9هزینه های اجرایی
 -94-9/9/هزینه های اجرایی سازمان ليگ  ،شامل پرداخت های ليگ  ،مطابق این آیين نامه که از
طریق درآمدهای سازمان ليگ به تأیيد رئيس سازمان ليگ می رسد  ،تامين می شود .

ماده  : 15انحالل لیگ
سازمان ليگ با درخواست مجمع عمومی سازمان ليگ که نياز به  ( 2/3دو – سوم ) رأی اعضاء کامل
آنرا دارد و با تصویب مجمع عمومی فدراسيون اسکواش ممکن می باشد  .کليه دارائی های منقول و
غيرمنقول سازمان ليگ در صورت انحالل متعلق به فدراسيون اسکواش می باشد .
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آیین نامه
رابطه باشگاه ها با لیگ
سال17
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کلیات
تعریف باشگاه
 -9مجموعه ورزشی که براساس معيارهای اداره کل ورزش وجوانان  ،موفق به اخذ پروانه
تاسيس باشگاه گردیده باشد  ،در سازمان ليگ به عنوان باشگاه ناميده می شود  .منظور از
باشگاه در این مقررات همه باشگاه های عضو در ليگ برتر و ليگ دسته اول هست .

ماده  : 1عضویت در لیگ
عضویت در ليگ  ،توافقی است بين باشگاه و سازمان ليگ که براساس آن  ،باشگاه ملزم به رعایت
موارد زیر خواهد بود :
-9قوانين و مقررات بين المللی )(WSF
 -2مقررات فدراسيون اسکواش
 -3مقررات ليگ
 -4آیين نامه ها
-5هرگونه توافق ،از قبيل قراردادهای تجاری ،حمایت مالی وپخش رادیو ،تلویزیونی که توسط
سازمان ليگ امضا شده باشد  .در صورت لزوم  ،گاهی اصالحات زیر نيز می تواند اعمال شود :
 -6بدون اینکه به کليات بندهای این آیين نامه خدشه ای وارد شود  ،باشگاه ها موظف به رعایت
دقيق بندهای  3و  4همين آیين نامه در قبال سازمان ليگ هستند و تخطی از آن  ،موجب
جریمه باشگاه  ،به ميزانی که کميته انظباطی فدراسيون تشخيص می دهد  ،خواهد شد .
-7در تمام موارد باشگاه ها باید در قبال سازمان ليگ و سایر باشگاه ها در کمال درستی و
صداقت رفتار کنند.
-8بمنظور حفظ حقوق سازمان ليگ و باشگاه ها و همينطور رعایت اصول احترام  ،اعتقاد و
همبستگی مدیران باشگاه ها  ،مربيان ،بازیکنان و کارمندان آن ها و همينطور مسئول برگزاری
مسابقه  ،ناظر و داوران مسابقات حق ندارند تحت هيچ شرایطی از سایر باشگاه ها یا مسئوالن
سازمان ليگ و فدراسيون اسکواش در رسانه ها انتقاد کنند و یا آن ها را زیر سوال ببرند در
صورت وجود هر نوع اعتراض بایستی فرد مراتب را کتباً به هيئت رئيسه سازمان ليگ اعالم دارد
و در صورت عدم رسيدگی مراتب را به فدراسيون اسکواش منعکس کند .
تخلف از این امر توسط کميته انضباطی مورد رسيدگی قرار می گيرد .
-1هيچ باشگاهی حق ندارد که بدون مجوز کتبی سازمان ليگ اطالعاتی را فاش کند که در
مسائل تجاری و مالی  ،مورد استفاده دارد .
 -91همه باشگاه ها باید مطمئن شوند که مسئوالنشان از بند  1این بخش آگاه و به آن التزام
عملی دارند .
-99هر گونه توافق ميان باشگاه با یك مسئول باشگاه باید به صورت های زیر باشد :
الف  :مسئول در زمان استخدام نسبت به اجرای بند 9-8به باشگاه تعهد داده باشد .
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ب  :مسئول موظف است  ،قبل از هر گونه مصاحبه با رسانه های مکتوب و تصویری از باشگاهش
اجازه کتبی داشته باشد .

ماده  : 2مسابقات
 -2-9هر باشگاه حاضر در ليگ  ،باید در یك فصل با تمامی باشگاه ها  ،دو دیدار به صورت رفت و
برگشت برگزار کند .
 -2-9-9کليه تيم ها موظفند درزمان برگزاری مسابقات با لباس متحد الشکل حضور داشته باشند در
غير اینصورت توسط سازمان ليگ جریمه خواهند شد.
 -2-2تيم برنده هر دیدار ليگ  3 ،امتياز به دست می آورد و به تيم بازنده در صورت کسب برد در
یك مسابقه از سه مسابقه نفر به نفر (باخت 2بر یك ) یك امتياز و چنانچه نتيجه بدون کسب یك برد
نفر به نفر بدست آید ( باخت 3بر صفر) هيچ امتيازی به تيم بازنده تعلق نخواهد گرفت .
 -2-3دبير سازمان ليگ  ،نتایج همه مسابقات را ثبت و در مورد هر باشگاه اطالعات زیر را جمع آوری
می کند :
الف  :تعداد بازی های انجام شده در همان فصل
ب  :تعداد برد ها  ،باخت ها در آن فصل به عنوان تيم ميزبان
ج  :تعداد گيم های برده و باخته در همان فصل
 -2-4رتبه تيم در جدول براساس امتيازها مشخص می شود  .تيمی که بيشترین امتياز را جمع آوری
کرده باشد در صدر و تيمی که کمترین امتياز را داشته باشد در انتهای جدول قرار می گيرد .
 -2-5اگر دو یا چند باشگاه  ،هم امتياز بودند  ،تيمی که دارای برآیند تعداد  Machیا مسابقه بيشتری

در جدول کلی مسابقات بود در مقایسه با تيم های دیگر در صدر خواهد ایستاد.
 -2-6اگر دو یا چند باشگاه  ،از لحاظ امتياز و تفاضل  Machدر شرایط مشابه بودند  ،تيمی که تفاضل
گيم بيشتری را دارست  ،باالتر قرار می گيرد .
 -2-7اگر  2تيم هم امتياز از نظر تفاضل  Machبرابر و نيز از نظر تفاضل گيم نيز مشابه یکدیگر باشند
به نتيجه دیدا رو در رو دو تيم با یکدیگر مراجعه می شود در صورت تساوی  ،پوئن شماری می شود .
 -2-8چنانچه تيمی بدون هماهنگی و رعایت شرایط الزم آیين نامه و موافقت سازمان ليگ در مسابقه
ای حاضر نگردد ،ضمن معرفی به کميته انضباطی ،باخت فنی اعالم و در نتيجه مستوجب کسر  9امتياز

در جدول خواهد بود.
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 -2-1حق چاپ برنامه های مسابقات ليگ در اختيار سازمان ليگ است .
 -2-91تغيير ساعت شروع مسابقات
 -2-91-9سازمان ليگ می تواند با رعایت موارد زیر زمان شروع مسابقات را تغيير دهد .
 -2-91-2آن مسابقه  ،پخش مستقيم تلویزیونی نداشته باشد .
 -2-91-3باشگاه مربوطه و هيئت اسکواش استان ،از سازمان تغيير برنامه را کتباً درخواست کرده
باشند .
 -2-91-4حداکثر در هر دور از مسابقات می تواند زمان دو دیدار تغيير کند .
 -2-99به تعویق انداختن رقابت های ليگ
 -2-99-9هيچ مسابقه ليگ نباید به تعویق بيافتد مگر اینکه دستور کتبی رئيس سازمان ليگ اسکواش
یا درخواست مقامات مسئول تأمين امنيت کشور وجود داشته باشد .
 -2-99-2پس از تغيير زمان برگزاری مسابقه  ،باشگاه ميزبان باید بالفاصله از سازمان ليگ تقاضای
تعيين تاریخ مجدد برگزاری دیدار را بنماید .
 -2- 99- 3هيچ مسابقه ای (حتی با توافق دو تيم) مگر با موافقت و اعالم قبلی ریيس سازمان ليگ به
تعویق نخواهد افتاد .و در صورت غيبت یك یا دو تيم عالوه برجاری شدن شرایط باخت فنی تيم ها
با توبيخ و کسر امتياز مواجه خواهد گردید.
 -2-99- 4در صورتی که حداقل دو بازیکن و یا سرپرست و مربی تيمی بطور همزمان در مسابقات و
یا همایش های برون مرزی که با ارائه تایيدیه کتبی فدراسيون توسط باشگاه متقاضی حداقل یك
هفته قبل از بازی ،صورت پذیرد .آن بازی معوق اعالم و در تاریخ و مکانی که سازمان ليگ متعاقبا
اعالم خواهد نمود ،انجام پذیرفته و مورد قبول هر دو تيم ميباشد.
 =2=92=4مجمع اجازه تعویق بازیها را در شرایط خاص و با نظر مستقيم ریيس سازمان ليگ و ریيس
فدراسيون را به سازمان ليگ تفویض نمود.

 -2-92غيبت در مسابقه های ليگ
غير از مواردی که منطبق بر بند  9-3است  ،هيچ تيمی نمی تواند در دیداری از ليگ حاضر نشود ،
در سایر موارد غيبت در مسابقات برنامه ریزی شده  ،طبق این آیين نامه باشگاه غایب عالوه بر اینکه با
نتيجه  3بر صفر بازنده اعالم می شود چنانچه غيبت دیگری نمود از مسابقات کنار گذاشته می شود و
ودیعه آن تيم به نفع سازمان ليگ ضبط شده و سازمان ليگ در مورد امتياز آن تيم در فصل های
آینده تصميم گيری خواهد نمود.
 -2-93مسئول برگزاری مسابقه
 -2-93-9برای انجام هر مسابقه ليگ  ،از سوی سازمان ليگ  ،یك مسئول برگزاری تعيين می شود
( شرح وظایف  ،ليست و نحوه انتخاب آنها براساس آیين نامه فدراسيون اسکواش خواهد بود که در
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ابتدای ه ر فصل به سازمان ليگ ابالغ می گردد) و باشگاه ميزبان  ،موظف است که برای او یك
جایگاه مناسب  ،در محل مسابقه آماده کند تا او بتواند به هنگام انجام مسابقه  ،تمام نقاط زمين مسابقه
را زیرنظر داشته باشد .
 -2-93-2مسئول برگزاری مسابقه  ،نماینده رسمی سازمان ليگ در آن دیدار است و در پایان مسابقه
 ،باید در فرم تهيه شده گزارشی برای سازمان ليگ تهيه کرده و یك نسخه از آن را نيز تسليم سازمان
ليگ اسکواش کند و کليه هزینه های تغذیه و اقامت مسئول برگزاری برای مسابقه را هيئت یا باشگاه
ميزبان پرداخت خواهد کرد.
 -2-94ليست اسامی نفرات تيم برای مسابقه
هر دو تيم حاضر در ليگ در یك مسابقه قبل از آغاز دیدار  ،فرم ارنج را تکميل کنند و به مسئول
برگزاری مسابقه ارائه دهند  .این فرم باید موارد زیر را شامل شود :
 -2-94-9نام بازیکنان اصلی و ذخيره ای که برای آن مسابقه انتخاب شده و جمعاً به عنوان بازیکن
اصلی و ذخيره هستند و رعایت رنکينگ بازیکنان الزاميست  .و مسوليت مستقيم ارایه ليست بر عهده
سرپرست یا مربی ميباشد.
 -2-94-2هر تيمی که برخالف بند  2-94-9همين آیين نامه عمل کند  ،قبل از شروع مسابقه  ،برای
بار اول یکصد هزار تومان  ،برای بار دوم باخت متخلف خواهد بود .هرگونه جریمه احتمالی بعدی ،
توسط کميته انضباطی فدراسيون و براساس آیين نامه خواهد بود .
 -2-94-3اگر یك بازیکن ،در فاصله زمانی تحویل ليست اسامی تا به هنگام شروع بازی ،دچار
مصدوميت یا مشکل جسمانی بشود با تایيد سرداور  ،می توان بازیکن دیگری را جایگزین آن بازیکن
کرد .
 -2-95بازیکنان دوره :
 -2-95-9هر تيم در یك ليگ می تواند حداکثر شش نفر بازیکن ،یك مربی و یك سرپرست را
معرفی نماید .
 -2-95-2درصورتيکه باشگاه ليست خود را در اول فصل کامل نکند ميتواند بازیکنان مانده را
حداکثر تا نيم فصل اضافه نماید.
 -2-96بازیکنان خارجی
در هر دوره ليگ  ،تيم ها تنها می توانند از یك بازیکن خارجی استفاده کنند  ،هر بازیکن غير تبعه
کشور ایران  ،بازیکن خارجی است و باید مجوز کار داشته باشد  .این بازیکن در ارنج باید بعنوان
رنك اول معرفی شود و یکی از سهميه نفرات رنکينگ دار را به خود اختصاص خواهد داد.

 -2-97مربيان و سرپرست باشگاه های ليگ
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کليه باشگاه های ليگ موظف هستند از مربيانی که دارای مدرک مربيگری فدراسيون اسکواش یا
معادل آن را از کشورهای صاحب اسکواش جهان اخذ کرده اند به عنوان سرمربی استفاده کنند  .هر
باشگاه باید یك نفر را به عنوان سرمربی  ،یك نفر را به عنوان سرپرست تيم معرفی کند .
تبصره :9موارد استثنا باید با ذکر دليل به تصویب هيئت رئيسه سازمان ليگ برسد .
تبصره :2تنها مربيانی می توانند ازسوی باشگاه ها معرفی گردنندکه ازسوی کميتهه فنهی مهورد تایيهد
قرار بگيرند.
تبصره  : 3شرکت در مسابقات بدون سرپرست ممنوع بوده و تهيم شهرکت کننهده اجهازه شهرکت در
مسابقه را نخواهد داشت.
تبصره  : 4در صو رت پيشامد ناگهانی برای سرپرست تيم باشگاه مذکور باید طی نامه کتبی بها سهازمان
ليگ مکاتبه و کسب تکليف نماید.
تبصره  . 5در صورت عدم حضور سرپرست  ،مربی تيم مسوليت تيم را عهده دار بوده و در آن هفتهه
مربی به عنوان بازیکن اجازه بازی نخواهد داشت.
 -2-98زمان آغاز دیدارها
 -2-98-9سازمان ليگ  ،زمان برگزاری دیدارهایی را که پخش تلویزیونی دارند مشخص می کند
در سایر موارد به جز مواردی که سازمان ليگ مجوز کتبی داده باشد  ،هيات اسکواش استان ميزبان
می تواند دو هفته قبل از مسابقه  ،پيشنهاد خود و باشگاه ميزبان را در مورد تغيير ساعت شروع مسابقه
را  ،کتباً به سازمان ليگ اعالم کند ،در غير این صورت سازمان ليگ طبق برنامه از پيش اعالم شده ،
زمان تمامی مسابقات را تعيين و ابالغ ميکند و مسابقات می باید در روز و ساعت مقرر انجام شود .
 -2-98-2تصميم نهایی تغيير وقت شروع مسابقه که فرم درخواست آن می بایست چهارده روز قبل
از زمان برگزاری دیدار تکميل و به مسئوالن اجرایی سازمان ليگ ارائه شود  ،با سازمان ليگ است
 -2-98-3هر دو تيم برگ زار کننده دیدارهای ليگ باید زمان معين شده را محترم بشمارند  .در
صورت تأخير در شروع مسابقه  ،ميزبان باید علت به وجود آمدن تأخير را به دبير گزارش کند .
 -2-98-4هر تيمی که بدون دالیل موجه  ،در زمان برگزاری دیدار تأخير ایجاد کند  .در اولين
مرتبه  ،اگر حداکثرپنچ دقيقه تأخير ایجاد کرده باشد  ،بالفاصله پس از ان باخت بازی اول منظور
می گردد.
اگر در همان فصل تخلف دوم را نيز مرتکب شود  .با نظر و گزارش ناظر فدراسيون  ،سازمان ليگ
در مورد جریمه نقدی تيم خاطی تصميم گيری نموده و از مبلغ ودیعه آن تيم نزد سازمان ليگ کسر
می گردد.
 -2-91نحوه برگزاری دیدارهای ليگ
 -2-91-9براساس مقررات بين المللی برگزاری هر دیدار ليگ  3از  5و 99تایی خواهد بود .
 -2-91-2فاصله استراحت بين دو گيم دو دقيقه خواهد بود .
 -2-91-3ترتيب بازی ها باقرعه کشی مشخص خواهد شد .
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 -2-91-4سيد بندی بازیکنان تيمها طبق آخرین رنکينگ اعالم شده توسط سازمان ليگ اسکواش
درابتدای هرفصل خواهد بود
 2-91-5هر تيم در هر بازی تنها از دو بازیکن داراری رنکينگ اعالمی از طرف سازمان ليك در
ابتدای هر فصل ( تبصره  ) 2-91-4مجاز به استفاده می باشد.
 -2-21اعالم نتيجه دیدارها
 -2-29تيم های پایه باشگاه های ليگ
کليه باشگاه های ليگ موظف هستندحداقل یکی از تيم های پایه زیر  93 ، 95 ،97را داشته باشند و
این تيم ها باید در مسابقات استان مربوطه شرکت کنند  .اگر تيمی دارای این شرایط نيست باید
حداکثر یکسال بعد از حضور در مسابقات ليگ ،این تيم ها را تشکيل داده باشد  .در غير اینصورت
هيئت رئيسه سازمان ليگ در مورد نحوه ادامه حضور این تيم در ليگ تصميم گيری خواهد کرد .
 -2-22قهرمانی در ليگ
 -2-22-9در پایان فصل  ،تيمی که در صدر جدول قرار داشته باشد قهرمان ليگ محسوب می شود .
 -2-22-2به تيم قهرمان  ،دوم و سوم جام قهرمانی اهدا می شود .
 -2-22-3به تيم قهرمان  ،دوم و سوم مدال یادبود اهدا می شود.
 -2-22-4جایزه نقدی تيم ها درصورت تصویب در سازمان ليگ اعالم می گردد .
 -2-22-5به تيمها و بازیکنان قهرمان  ،دوم و سوم حکم قهرمانی اهداءمی شود
 -2-23سقوط از ليگ
 -2-23-9در پایان مسابقات ليگ برتر  ،بنا به تصویب مجمع در اول فصل باشگاه پایين نشين جدول
مسابقات به دسته پایين تر سقوط خواهد کرد.
 -2-23-2اگر تيم های آخر جدول از لحاظ امتياز برابر بودند طبق بند ( )2-7اجرا خواهد شد.
 -2-23-3در صورت انصراف یك باشگاه از ادامه شرکت در نيم فصل دوم ليگ  ،چنانچه نتایج
بدست آمده در نيم فصل دوم تاثيری در قهرمانی یا سقوط تيمی نداشته باشد کليه امتيازات آن تيم
برگشت داده می شود و در صورتی که تاثير داشته باشد سازمان ليگ در این مورد تصميم می گيرد .
 -2-23-4اگر پس از اتمام فصل  ،تيمی که سقوط کننده نيست  ،اعالم انصراف کند  ،امتياز آن تيم
جهت تصميم گيری در اختيار سازمان ليگ می باشد.
 -2-23-5در صورتيکه هر دو تيم صعود کننده از دسته اول از نظر سازمان ليگ دارای مشخصه های
الزم بوده باشند  ،به جای دو تيم انتهای جدول با انجام مسابقه پلی آف جهت تيم دوم صعود کننده،
به ليگ برتر صعود می کنند .
 -2-23-6در صورتيکه یك یا دو تيم صعود کننده ازليگ یك دارای شرایط الزم برای حضور در
ليگ برتر نداشته باشند تيمهای بعدی در صورت واجد شرایط بودن جای آنها شرکت می کنند.
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 23-2-7مجمع به سازمان ليگ اختيار داد تا در صورت احراز شرایط الزم جهت باشگاههای متقاضی
ورود مستقيم به رده های مختلف ليگ توسط سازمان ليگ  ،با پيشنهاد ریيس سازمان ليگ و موافقت
ریيس مجمع و پرداخت حق عضویت و ورودیه تعيين شده توسط متقاضی به حساب سازمان ليگ،
مجاز به شرکت و عضویت در آن رده ليگ خواهد بود.
 -2-24دیدارهای تعيين سرنوشت
اگر در پایان فصل نتوان  ،قهرمان تيم های سقوط کننده و یا تيم های صعود کننده از ليگ پایان تر
را مشخص کرد ( به عنوان مثال دو تيم در امتياز  ،تفاضل گيم ،گيم برنده و پوئن مساوی باشند ) آن
وقت باید این تيم ها دیدارهای تعيين سرن وشت را برگزار کنند  .تعداد و محل و نحوه برگزاری این
مسابقات در زمين بيطرف  ،توسط سازمان ليگ تعيين می شود .
 -2-25انصراف از عضویت
 -2-25-9هر باشگاه که قصد انصراف از عضویت در ليگ را داشته باشد  ،می تواند این کار را تنها
پس از اتمام آن فصل از مسابقاتی که در حال برگزاری است انجام دهد ( .مشروط بر اینکه اگر
انصراف خود را تا قبل از شروع نيم فصل دوم کتباً به دبير ليگ اعالم کرده باشدکليه امتيازات
برگشت داده ميشود ومبلغ ودیعه ضبط خواهدشد)
 -2-25-2هر مدیری که باشگاهش از عضویت در ليگ انصراف دهد و خودش عضو هيئت رئيسه و
مجمع عمومی سازمان ليگ باشد  ،باید بالفاصله از عضویت در هيئت رئيسه و مجمع عمومی سازمان
ليگ استعفا دهد .
 -2-25-3هر باشگاه در شروع فصل مبلغ تعيين شده توسط سازمان ليگ را به صورت وجه نقد بعنوان
حسن انجام تعهدات و ادامه همکاری با ليگ تا پایان فصل به سازمان ليگ می سپارد .
 -2-25-4در صورتی که یك باشگاه در طول فصل و قبل از اتمام ليگ قصد انصراف از ليگ را
داشته باشد و از حضور در مسابقات تا خاتمه ليگ خودداری کند  ،سازمان ليگ از محل سپرده ودیعه
کليه خسارت های وارده به ليگ را بدون نياز به هيچ مرجع قانونی تأمين می کند و باشگاه مربوطه
حق هيچگونه اعتراضی را نخواهد داشت .
 -2-25-5در صورتيکه باشگاه در طول فصل تعهدات خود را انجام دهد ،مبلغ ودیعه مربوط به حسن
انجام تعهدات در پایان فصل مسترد می شود.
 -2-26مسابقات جام حذفی
 2-26-9سازمان ليگ در تقویم ساليانه خود مسابقات جام حذفی را پيش بينی می نماید و کليه باشگاه
های حاضر در ليگ ها مجاز به شرکت در مسابقات هستند.
 -2-26-2مسابقات بصورت متمرکز طی چند روز برگزار می گردد.
 -2-26-3کليه هيئت های استانها می توانند به غيرازتيم های حاضر در ليگ برای حضور در مسابقات
تيم های مورد تائيد خود را معرفی نمایند.
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 -2-26-4آئين نامه مسابقات و ميزان جوایز هر ساله بر اساس تعداد تيم های شرکت کننده از سوی
سازمان ليگ تدوین می گردد.
 -2-26-5باشگاه های حاضر در ليگها موظف می باشند که از نفراتی که با آن باشگاه در طول سال
قرارداد دارند استفاده نمایند.
 -2-27سایر تورنمنت ها
سازمان ليگ مجاز به ترتيب دادن هر نوع تورنمنت که صالح بداند هست  .تمامی تيم های واجد
شرایط می توانند در همه مسابقات سازمان ليگ با تمامی بازیکنان عضو باشگاه که در دفتر سازمان
ليگ به ثبت رسيده شرکت کنند .

ماده  : 3امور مالی
 -3-9ثبت عملکرد مالی
 -3-9-9هر باشگاهی براساس قانون تجارت کشور  ،موظف به نگهداری و ثبت عملکرد خود در دفاتر
مالی می باشد و باید کليه پرداخت ها  ،اعم از پرداخت به کادر مدیریت  ،مربيان و حقوق و پاداش
بازیکنان یا دریافت حق انتقال  ،حقوق و پاداش و  ...در آن ثبت شده و در پایان هر سال مالی و بعد
از بررسی بازرس قانونی و تصویب مجمع عمومی  ،یك نسخه از عملکرد مالی را تحویل سازمان ليگ
دهد  .هيئت مدیره باشگاه  ،مسئول حسن اجرای این بند است و گزارش نهایی می باید به اطالع
هيئت رئيسه سازمان ليگ برسد .
 -3-9-2هيئت مدیره باشگاه موظف است در پایان هر سال  ،گزارش عملکرد اجرایی خود را که
حداقل شامل موارد زیر است تهيه و به مجمع عمومی باشگاه و سازمان ليگ ارائه کند .
 -3-9-3اینکه مقررات سازمان ليگ را دقيقا در مورد نقل و انتقاالت بازیکنان و مربيان رعایت کرده و
هيچ تخلفی صورت نگرفته است .
 -3-9-4کليه قراردادها در چارچوب مقررات سازمان ليگ انجام و در دفاتر باشگاه ثبت شده است .
 -3-9-5کليه پرداخت ها به مدیران  ،مربيان  ،بازیکنان و عوامل نقل و انتقاالت بازیکنان در دفاتر
باشگاه ثبت و هيچ وجهی خارج از آن پرداخت نشده است .
 -3-9-6کليه قراردادهای من عقده در باشگاه موجود و قابل دسترسی جهت بازرسی یا هر نوع بازبينی
و قانونی باشگاه باشد .

ماده  : 4تلویزیون
 -4-9قراردادهای پخش رادیو و تلویزیون
 -4-9-9سازمان ليگ می تواند با رعایت آیين نامه مالی فدراسيون اسکواش اقدام به عقد قرارداد
برای پخش از طریق رادیو و تلویزیون مسابقات نماید  .کليه حقوق پخش رادیویی و تلویزیونی ليگ
متعلق به سازمان ليگ است.
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 -4-9-2باشگاه ها موظف هستند امکانات الزم برای اجرای تعهدات سازمان ليگ در این قرارداد را
در اختيار مسئولين برگزاری ليگ قرار دهند .
 -4-9-3بدون مجوز کتبی سازمان ليگ هيچ دیداری نباید پخش رادیویی و تلویزیونی یا ضبط
رادیویی و تلویزیونی شود .
 -4-2پخش رادیو و تلویزیونی
 -4-2-9به غير از دیدارهایی که طبق قرارداد سازمان ليگ با شبکه های تلویزیونی پخش می شوند ،
در سایر دیدارها باشگاه ميزبان می تواند با قرارداد جداگانه ای  ،پخش رادیو و تلویزیونی در استان
خود داشته باشد  .ولی برای پخش  ،در غير از استان خود نياز به مجوز کتبی از سازمان ليگ دارد .
 -4-2-2باشگاه ميزبان می تواند امکان پخش تلویزیونی مدار بسته را در هر نقطه از ورزشگاه خود
مهيا کند .

ماده  : 5اسپانسر و تبلیغات
 -5-9حمایت مالی و قراردادهای تجاری
 -5-9-9سازمان ليگ می تواند مطابق ضوابط فدراسيون اسکواش اقدام به عقد قرارداهای تجاری
کند  .این قراردادها از سوی باشگاه ها الزم اجرا است و تا زمانی که باشگاه ها در ليگ حضور دارند،
باید آن را رعایت کنند  .کليه حقوق تبليغات در محل مسابقات ليگ متعلق به سازمان ليگ است .
 -5-2تبليغات بر روی پيراهن ها
تبليغ بر روی پيراهن ها مجاز است مشروط بر اینکه :
الف  :مضمون و طرح آگهی توسط هيئت رئيسه تصویب شود و در چارچوب ضوابط و مقررات کشور
باشد .
ب  :با ضوابط فدراسيون اسکواش هماهنگی داشته باشد .

ماده  : 6داوران مسابقات
 -6-9تعيين داوران دیدارها
 – 6-9-9پيش از آغاز هر فصل  ،کميته داوران فدراسيون اسکواش می باید ليست داوران و کمك
داوران واجد شرایط را برای رقابت های ليگ آتی در اختيار سازمان ليگ قرار دهد .
 -6-9-2نام این داوران باید در ليست داوران ملی و بين المللی وجود داشته باشد .
 -6-9-3فدراسيو ن اسکواش می تواند در هر زمان که تشخيص دهد نام یك داور یا تعدادی از
داوران را از ليست داورانی که حق دارند در ليگ قضاوت کنند  ،از ليست منتشره خارج یا به آن
اضافه کند .
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 -6-9-4کميته داوران هر دی دار را براساس آیين نامه مربوط مشخص کرده و به سازمان ليگ اعالم
می کند  .داوران منتخب باید بی درنگ موافقت یا عدم موافقت خود را به کميته داوران و سازمان
ليگ اعالم کنند.
 -6-9-5هزینه تغذیه،ایاب و ذهاب و اسکان مناسب داوران و کادر اجرایی ليگ و معرفی دو نفر به
عنوان مارکر به عهده ميزبان مسابقات می باشد
 -6-2وظایف داوران
پس از اعالم موافقت داور برای قضاوت یك دیدار او باید حتماً موارد زیر را رعایت کند :
الف  :مقررات بين المللی ASF
ب  :مقررات فدراسيون اسکواش
ج  :ضوابط و مقررات ليگ
 -6-3دستمزدها و هزینه ها
 -6-3-9سازمان ليگ براساس دستورالعملهای تصویب شده توسط فدراسيون ،دستمزد و هزینههای
داوران را پرداخت می کند .
 -6-3-2عالوه بر این  ،فدراسيون می تواند با صالحدید خود  ،براساس عملکرد و نقش داور در
پيشبرد اسکواش به او مبالغ بيشتری به عنوان پاداش پرداخت کند .
 -6-3-3هيچ مدیر و مسئول باشگاهی حق پرداخت مستقيم و غير مستقيم پول و یا هدیه به داوران
مسابقات را ندارد ودرصورت تخلف،برابر ضوابط و مقررات توسط کميته انضباطی جریمه خواهد شد.
 -6-4وظيفه داور قبل از مسابقه
 -6-4-9حداقل  92ساعت قبل از زمان رسمی آغاز دیدار به همراه کمك هایش به محل برگزاری
مسابقه برسد .
 -6-4-2حداکثر تا دو ساعت قبل از شروع مسابقه در مورد مناسب بودن زمين محل برگزاری مسابقه
تصميم گيری کند.
 -6-4-2-9در صورت نامناسب بودن زمين محل مسابقه  ،دستور به تعویق افتادن دیدار یا تأخير در
زمان شروع مسابقه را بدهد  .آخرین بازدید و اعالم نظر باید یك ساعت قبل از شروع مسابقه انجام
شود .
 -6-4-2-2در صورت نياز دستور عالمت گذاری و خط کشی مجدد را بدهد .
 -6-4-3براساس بند  2-94-9همين آیين نامه  ،ليست اسامی دو تيم را دریافت کند .
 -6-4-4توپ های مسابقه را مورد آزمایش قرارداد و احراز کند توپ ها متناسب با شرایط و زمان
مسابقه است.
 -6-4-5مطمئن شود که لباس های بازیکنان مطابق با آیين نامه مربوطه است .
 -6-5وظيفه داور پس از مسابقه
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 -6-5-9در اسرع وقت حداکثر در مدت یك روز پس از مسابقه فرم تهيه شده را تکميل کرده و به
همراه ليست اسامی دو تيم به سازمان ليگ ارائه دهد  .در فرم مربوطه موارد زیر ذکر می شود :
الف  :کيفيت امکاناتی که هيئت اسکواش ميزبان در اختيار او قرارداده است .
ب  :هر گونه تاخير در ورود تيم ها به سالن مسابقات و تاخير در زمان شروع مسابقه
ج  :وضعيت کورت  ،کف  ،نور و دیوارها
د  :هر گونه شرایطی که موجب تاخير در انجام شروع و ادامه مسابقه شده باشد .
ه  :هر گونه غيبت تيم ها
و  :هر گونه تخلف از قوانين توسط باشگاه ها  ،بازیکنان  ، ،مربيان و سایر مسئوالن مسابقه
 -6-5-2داور باید هر گونه تخلف از مقررات را نيز گزارش دهد .

ماده  : 7آسیب دیدگی
هر بازیکنی چه در دیداری از ليگ یا هر مسابقه دیگر و حتی در زمان تمرین دچار آسيب دیدگی از
ناحيه سر شود ،حق ادامه بازی و تمرین را نخواهد داشت  ،مگر اینکه پس از معاینه توسط مسئول
پزشکی تيم  ،از وی اجازه مسابقه یا تمرین را بگيرد .
 -7-9ثبت مسایل پزشکی
 -7-9-9هر باشگاه موظف به نگهداری آمار و اطالعات پزشکی مربوط به افراد تيم است  .این
مقررات شامل بازیکنان تحت قرارداد و کارآموزان باشگاه نيز می شود و باید قابل بازبينی توسط
پزشکان مأمور فدراسيون اسکواش و سازمان ليگ نيز باشد .
 -7-9-2هر زمان که باشگاهی بازیکنی را به باشگاه دیگر انتقال دهد ؛ می باید اطالعات و پرونده
پزشکی آن بازیکن را نيز تحویل باشگاه جدید بدهد .
 -7-2بيمه پزشکی
کليه باشگاه های ليگ موظف به بيمه پزشکی ورزشی بازیکنان و مربيان طرف قرارداد خود هستند .

ماده  : 8ویژگی های ورزشگاه های تمرینی و مسابقات
 -8-9باشگاه می باید سالن اختصاصی یا اجاره ای خود را به سازمان ليگ معرفی کند .
 -8-2امکانات محل برگزاری مسابفه
 -8-2-9ورزشگاه باید حداقل دارای یك کورت استاندارد در ابعاد قانونی برای انجام مسابقات باشد
 -8-2-2ورزشگاه محل مسابقه باید دارای رختکن مناسب  ،بهمراه سرویس های بهداشتی باشد .
 -8-2-3ميزبان در زمان برگزاری مسابقه باید نسبت به تامين پزشکيار اقدام نماید و بهتر است از
وجود اورژانس نيز در محل مسابقه بهره گيرد.
17

 -8-3سالن مسابقه
 -8-3-9در دیدارهای ليگ  ،کورت اسکواش باید کيفيت مناسب داشته باشد و طول زمين مسابقه
باید  1/75سانتی متر و عر ض آن  6/41سانتيمتر باشد .
 -8-3-2هر باشگاه می باید قبل از آغاز فصل  ،باشگاهی را که محل مسابقه است و دارای رختکن
های استاندارد برای تيم های ميزبان و ميهمان و داوران  ،مجهز به امکانات بهداشتی و گرمایشی و
سرمایشی در فصل مختلف با ذکر ابعاد زمين را به دبير سازمان ليگ اعالم کند .
 -8-3-3سازمان ليگ می تواند در هر زمان که بخواهد  ،بازرسی را برای اندازه گيری ابعاد زمين
مسابقه اعزام و نتيجه را به دبير خانه سازمان ليگ ارسال کند .
 -8-3-4در طول فصل  ،هيچ باشگاهی حق نداردکه بدون مجوز کتبی سازمان ليگ  ،محل ورزشگاه
معرفی شده را تغيير دهد .
 -8-3-5هر باشگاه موظف به پی گيری برای نگهداری مناسب کف کورت و روشنایی ورزشگاه
ميزبانی خود در طول فصل و در حد استاندارد است  ( .باشگاه در صورتيکه مالك زمين اسکواش
محل مسابقه نيست  ،با قرارداد مشخصی با مالك این مسائل را روشن و تصریح نماید  ) .اگر سازمان
ليگ تشخيص بدهد که این کار صورت نگرفته است  ،باشگاه موظف است که به دستورالعمل های
سازمان ليگ در این مورد عمل کند  .هرگونه عدم رعایت دستورالعمل های نهایی سازمان ليگ در
کميته انضباطی فدراسيون مطرح می گردد .
الزم به ذکر است قرارداد اجاره منعقد گردیده به سازمان ليگ ارجاع داده شده و یا اینکه هيئت
استان مربوطه موارد فوق را تضمين نماید.
 -8-4کف سُر
هيچ مسابقه ليگ نباید روی کف کورت رنگ شده انجام شود .
 -8-5امکانات رسانه ای
 -8-5-9در هر یك از دیدارهای ليگ  ،باشگاه ميزبان موظف است امکاناتی با حداقل های زیر
دراختيار رسانه های گروهی قرار دهد .
الف  :یك دستگاه فاکس
ب  :کامپيوتر و پرینتر
ج  :اینترنت
 -8-6نور سالن
حداقل روشنایی زمين باید  711لوکس باشد ضمناً استفاده از المپ هایی که باعث نورزدگی چشم
می شود مجاز نيست .

-8-7باشگاههای شرکت کننده در مسابقات( ليگ برتر) موظف به تهيه محل اسکان و تغذیه
جهت تيم خود بوده و ميزبان نسبت به تامين مناسب محل مسابقات و اسکان ،تغذیه و ایاب و
ذهاب جهت کادر اجرایی و داوران مسابقه ميباشد.
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ماده  : 9مقررات انضباطی
 -1-9ارجاع به کميته منتخب سازمان ليك و یا فدراسيون اسکواش
در چارچوب این مجموعه مقررات ،سازمان ليگ ميتواندراجع به موارد انضباطی عمل کندکه در این
رابطه کميته  6نفره شامل افراد ذیل راسا تصميم وتصميمات فوق موردتایيد تمامی باشگاه ها می باشد.
اعضا کميته عبارتند از :
 -9ریيس یا دبير و یا نایب ریيس فدراسيون
 -2ریيس یا دبير سازمان ليگ
 -3ریيس کميته داوران فدراسيون
 -4دو نفر از اعضا مجمع در هر سال که در ابتدا فصل و با رای مجمع انتخاب می گردند.
 -5یك نفر حقوقدان (به انتخاب سازمان ليگ)
تبصره  :چنانچه فرد و یا تيم معترض وابسته به فرد منتخب از مجمع بود ،حق رای به فرد علی
البدل که در انتخابات همان سال مشخص می گردد تعلق خواهد گرفت.
و در سایر موارد خاص بنا به تشخيص ریاست فدراسيون کماکان جلسات رایج و قانونی کميته
انضباطی فدراسيون اسکواش تشکيل و اقدام می نماید  .حضور ریيس یا دبير سازمان ليگ در
کليه جلسات کميته انضباطی مربوطه الزامی ميباشد.
 -1-2اختيارات در امر تحقيق و بازرسی
 -1-2-9سازمان ليگ  ،حق بازرسی و بررسی هر گونه توافق مالی بين باشگاه ها و بازیکنان را دارد و
می توان در هر موردی که احتمال نقض مقررات توسط باشگاه ها  ،بازیکنان  ،مسئوالن و مربيان
وجود داشته باشد  ،ایشان را برای بازپرسی احضار و کليه اسناد و مدارک را مورد بررسی قرار دهد .
 -1-2-9-9از استخدام یك بازیکن یا مرب ی جلوگيری به عمل آورد و یا قرارداد او را باطل کند .
 -1-2-9-2هر اقدامی را که مقتضی بداند  ،براساس آیين نامه به اجرا بگذارد  ،البته اخراج باشگاه از
ليگ  ،پس از تصویب هيات ریيسه قابل اجرا خواهد بود .
 -1-2-2به جز مواردی که در این مقررات برای آن ها جریمه مشخص وجود دارد در سایر موارد
تخلف که در متن مقررات مشخص شده است  ،کميته انضباطی منتخب سازمان ليگ و یا فدراسيون
اسکواش مجازات را تعيين می کند .
 -1-3مراحل انجام کار و درخواست فرجام
 -1-3-9در صورت بروز مشکل در مورد بازیکنان ،باشگاه ها و مسئوالن آن ها در ليگ  ،که در
مجموعه مقررات حاضر پيش بينی نشده است  ،باید مورد به کميته انضباطی ارجاع شود .
 -1-3-2هر گاه سازمان ليگ  ،مجازاتی بر عليه فرد یا باشگاه ها در نظر بگيرد  ،باید در اسرع وقت ،
رأی صادره را که در متن آن جرم و جریمه به صورت مستند تشریح شده  ،به صورت کتبی و با
امضای دبير سازمان ليگ  ،به طرفين دعوا اعالم کند  .پس از اعالم این موضوع دریافت کننده رأی
هفت روز فرصت دارد تا کتباً نسبت به رأی صادره اعتراض کرده و در همين مدت حق دارد از
سازمان ليگ دالیل کامل رأی صادره را درخواست کند .
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 -1-3-3فرد یا باشگاه محکوم شد ه می تواند هماهنگ با این مجموعه مقررات درخواست تجدید
نظر بکند .
 -1-3-4برای درخواست تجدید نظر  ،باید عين رسيد واریز مبلغ دو ميليون ریال وجه به حساب
سازمان ليگ یا فدراسيون اسکواش همراه یك درخواست کتبی برای دبير سازمان ليگ اسکواش
ارسال شود  .این کار باید ح داکثر ظرف هفت روز پس از دریافت حکم جریمه صورت بگيرد  ،در
صورتی که یکی از طرفين دعوا  ،از سازمان ليگ  ،درخواست دالیل کامل صدور رأی را کرده باشد
 ،می تواند تا هفت روز پس از دریافت پاسخ  ،درخواست تجدیدنظر کندتا درکميته فرجام رسيدگی
گردد و تصميم این کميته نهایی و الزم االجرا خواهد بود .
 -1-3-5به همراه درخواست تجدیدنظر  ،باید موارد زیر نيز ضميمه شود :
الف  :یك نامه در مورد زمينه های درخواست
ب  :در صورت وجود مواردی در دفاع از خود  ،باید آن ها هم بصورت کامالً شفاف دقيقاً شرح داده
شود و ذکر شود که چرا رأی صادره از سازمان ليگ پذیرفته نشده است .
ج  :هر مورد دیگری که می تواند روشن کننده حقيقت باشد .
 -1-3-6در صورت درخواست فرجام  ،کميته فرجام می تواند موارد زیر را اعالم کند :
الف  :به تعویق انداختن رسيدگی  ،به مدت یك ماه به منظور یافتن شواهد و مدارک جدید
ب  :هر اقدام دیگری را که در مراحل رسيدگی به پرونده الزم بداند .
این کميته می تواند محدودیت های زمانی مربوط به پرونده را به صالحدید خود تغيير داده و یا به
درخواست کننده  ،اجازه ارسال مدارک را بدهد .
 -1-3-7کليه مدارک جدید بایستی مستند و همراه با دالیل کافی باشد و امکان ارسال آن در مرحله
قبل مقدور نباشد و یا اینکه مشخص شود در مرحله قبل به آن توجه نشده است .
 -1-3-8تجدیدنظر در پرونده صرفاً از طریق بازبينی اسناد گذشته و مستندات جدید خواهد بود ،
مگر اینکه به طرفين دعوا در یك پرونده اجازه حضور در مراحل کار داده شود  .مشاور یا وکيل
طرفين دعوا  ،حق حضور در جلسات دادرسی را ندارند مگر اینکه کميته فرجام اجازه دهد و این
مجوز حداقل هفت روز پس از شروع دادرسی صادر می شود و در صورت صدور مجوز برای یکی از
طرفين  ،فدراسيون اسکواش موظف است که طرف دیگر را نيز برای حضور دعوت کند .
 -1-3-1زمان و نحوه دادرسی ،به صالحدید کميته فرجام مشخص می شود  .حتی در صورت عدم
حضور هر یك از طرفين دادرسی ادامه می یابد .
 -1-3-91کميته فرجام اختيارات زیر را دارد :
الف  :پذیرفتن یا رد درخواست تجدیدنظر
ب  :تغيير حکم صادره به هر نحوی که مناسب بداند  :شامل کاهش یا افزایش جریمه ها  ،که در قالب
مجموعه مقررات پيش بينی شده باشد و کميته فرجام آن را در صورت تشخيص اعمال می کند .
 -1-3-99کميته فرجام نباید دچار محدودیت شده و براساس شواهد نادرست یا به دليل مدارک
غلط  ،یك دادخواست را بپذیرد .
 -1-3-92کميته فرجام موظ ف به پذیرفتن وقایع و حقایق بدیهی رخ داده تا زمان صدور حکم اوليه
است .
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 -1-3-93در پی صدور حکم کميته فرجام  ،این کميته حق تعيين هزینه های دادرسی را نيز دارد .
 -1-4نماینده قانونی
یك باشگاه  ،کارمند  ،بازیکن یا مؤسسه رسمی می تواند در مراجع رسيدگی به شکایات مشاور حقوقی
داشته باشد .
 -1-5امتياز و حق ویژه
کميته فرجام  ،حق انتشار تمام مطالب مربوط به تحقيقات و دادرسی پرونده را ندارد
 -1-6اختالفات
هنگام بروز هر گونه اختالف بين باشگاه ها و یا بازیکن و باشگاه و یا مربی و باشگاه  ،که در این
مقررات در مورد آن راه حل صریح موجود نباشد ،ابتدا توسط سازمان ليگ بررسی و گزارش آن
باید به صورت کتبی به باشگاه و یا فرد مورد نظر و نسخه ای به دبير فدراسيون اسکواش تحویل داده
شود تا در صورت نيازدر کميته انضباطی بررسی و اتخاذ تصميم قرار گيرد .
بدیهی است در صورت عدم توافق باشگاه و یا فرد شاکی مراتب با اعالم رای فدراسيون در اختيار
طرفين جهت حضور در محاکم قضایی قرار خواهد گرفت.
 -1-7درخواست دادرسی
هر گاه باشگاه یا بازیکن یا مربی یا موسسه که از تصميم کميته انضباطی فدراسيون اسکواش ناراضی
باشد  ،می تواند به کميته  ،فرجام شکایت کند این درخواست باید حداکثر تا مدت هفت روز پس از
صدور حکم به همراه عين فيش بانکی به مبلغ یك ميليون ریال  ،که به حساب سازمان ليگ اسکواش
واریز شده باشد  ،به دبير فدراسيون تحویل داده شود  .بازیکن می تواند نماینده ای را برای
پیگيری کار در کميته فرجام بجای خود برگزیند .
تبصره  :به درخواست هایی که بعد از مدت تعيين شده برسد یا عين فيش بانك را به همراه نداشته
باشد  ،ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 -1-8تعهد دادن مسئوالن
مسئوالن و کارکنان یك باشگاه  ،باید براساس توافق با باشگاه خود در مطبوعات و رسانه ها اظهار نظر
کنند  ،عالوه بر آن  ،باشگاه موظف است که جلوی اظهار نظر غير مسئوالنه افراد خود را در مورد
ليگ  ،سایر باشگاه یا سازمان ليگ بگيرد  .در غير این صورت  ،سازمان ليگ می تواند آن ها را احضار
و براساس آیين نامه انضباطی با آن ها برخورد کند .
 -1-1شرکت بين باشگاه
غير از مواردی که قبالمجوز کتبی آن از سوی سازمان ليگ صادر شده باشد  ،در سایر موارد باشگاه
حق ندارد که :
الف  :در متعلقات یا سهام باشگاه دیگر شریك شود .
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ب  :در باشگاهی دیگر عضو هيئت مدیره شود .
ج  :در مدیریت یا اداره باشگاهی دیگر شرکت کند .
د  :در مدیریت یا اداره باشگاهی دیگر اعمال نفوذ کند .
 -1-91پرداخت به مدیران
باشگاه ها حق ندارند که به صورت مستقيم یا غير مستقيم  ،به مدیران و اعضای سازمان ليگ پاداش
پرداخت کنند  .در صورت اقدام تخلف محسوب شده و براساس آیين نامه  ،با باشگاه متخلف برخورد
خواهد شد .
 -1-99مشورت
باشگاه ها می توانند در امر برگزاری مسابقات  ،فعاليت های بازرگانی و  ...نظریات مشورتی خود را به
سازمان ليگ ارائه کنند .
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آیین نامه نقل و انتقال بازیکنان
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ماده  : 1مذاکره با بازیکنان
 -9-9ثبت قرارداد هر بازیکن در سازمان ليگ منوط به پرداخت مبلغ ثبت نام بازیکنان می باشد که
این مبلغ هر ساله از طریق سازمان ليگ اعالم می گردد .
 -9-2هر باشگاه در هر زمان می تواند برای مذاکره در مورد عقد قرارداد با یك بازیکن  ،با او
ارتباط برقرار کند به شرط اینکه  ،بازیکن یکی از شرایط زیر را داشته باشد .
الف  :با باشگاهی قرارداد نداشته باشد(داخل و یا خارج از کشور) .
ب  :باشگاه خواهان  ،مجوز کتبی از باشگاه آن بازیکن داشته باشد .
 -9-3هر باشگاه  ،در هر فصل می تواند حداکثر یك بازیکن خارجی با مجوزکار داشته باشد .
 -9-4در جهت تبت قرارداد در هيات استان مربوطه به ميزان  21در صد رقم قرارداد ميبایست برای
یك نوبت و به عنوان حق رشد بازیکن به آن هيات پرداخت گردد .بدیهی است این مبلغ در هر
نوبت انتقال ( اول و یا نيم فصل) قابل پرداخت بوده و امضاء و مهر هيات در برگه های قرارداد
بازیکنان به منزله دریافت تلقی ميگردد.
 -9-5هر باشگاهی می تواند حداکثر نام هفت بازیکن را در یك فصل به ثبت برساند .
 -9-6اگر باشگاهی ليست شش نفره خود را کامل نماید و یك بازیکن در طول فصل دچار
مصدوميت گردید و با نظر پزشك متخصص و پزشك معتمد و تصميم نهایی و اعالم کتبی سازمان
ليگ قادر به بازی کردن تا پایان فصل نباشد باشگاه مربوطه می تواند بازیکن مصدوم را از ليست خود
خارج و یك بازیکن جایگزین او نماید.
 -9-7هر بازیکن در یك فصل تنها در یکی از رده های ليگ برتر  ،دسته یك و یا دسته دو مجاز به
شرکت در مسابقات ميباشد .چنانچه نيم فصل مسابقات دو رده ليگ دارای شرایط همزمان باشد ،با نامه
کتبی و موافقت دو باشگاه و تبت قرار داد جدید در زمان مقرر حضور بازیکن در رده ليگ جدید
و در نيم فصل باقيمانده آن سال بالمانع ميباشد.

ماده  : 2مذاکره بازیکنان با باشگاه ها
 -2-9هر بازیکن آزاد می ت واند شخصاً یا بوسيله نماینده اش  ،برای عقد قرارداد با یك باشگاه حاضر
در ليگ وارد مذاکره شود .
 -2-2هيچ بازیکنی تحت قرارداد  ،حق ندارد که بدون مجوز کتبی باشگاهش با یك باشگاه دیگر
وارد مذاکره شود  ،حتی اگر این مذاکره بطور شفاهی  ،غيرمستقيم و یا توسط نماینده بازیکن صورت
گيرد .در صورت اثبات چنين حالتی  ،بازیکن از طرف سازمان ليگ مشمول جریمه نقدی تا ده ميليون
ریال می شود .
 -2-3هر باشگاهی که از طریق مربيان ،بازیکنان  ،مسئوالن و هر فرد دیگری  ،با یك بازیکن تحت
قرارداد مذاکره کند و آن بازیکن شرایط بند  2-9همين ماده را نداشته باشد  ،برخالف بندهای فوق
عمل کرده است و طبق آیين نامه رابطه باشگاه ها و ليگ وآیين نامه کميته انضباطی ،مجازات
خواهد شد .
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ماده  : 3اعالم عمومی
هر باشگاهی  ،در رسانه های گروهی نسبت به استخدام یك بازیکن از باشگاه دیگر ابراز عالقه به
پيوستن به باشگاه خود را بنماید  ،مذاکره غيرمستقيم تلقی می شود وطبق آیين نامه انضباطی این
باشگاه جریمه نقدی خواهد شد.

ماده  : 4فرم عقد قرارداد
قراردادهای بازیکنان با باشگاه ها باید در فرمهای اصلی تهيه شده رنگی  ،دارای شماره ردیف که
ابتدا از طریق سامانه ثبت نام تکميل وپس ازدریافت کد رهگيری معتبر از سازمان ليگ دریافت
ميگردند  ،تکميل و هر قراردادی خارج از فرم فوق قابل ثبت نبوده و فاقد ارزش است .

ماده  : 5مدت قرارداد
 -5-9مدت قرارداد حداقل نيم فصل و حداکثر 3فصل است،تاریخ دقيق شروع و خاتمه آن باید با
ذکر روز آن در قرارداد ذکرشود.
 -5-2قرارداد با بازیکنان زیر  98سال می تواند بيش از سه فصل باشد ولی این قرارداد نمی تواند در
قالب قرارداد حرفه ای نوشته شده باشد و همچنين رضایت نامه محضری والدین الزامی می باشد .
 الزم به ذکر است هر فصل از بازیها در یك سال شمسی برگزار می گردد.

ماده  : 6حق الزحمه بازیکنان
 -6-9کليه دستمزدهای بازیکنان  ،اعم از نقدی و غير نقدی  ،باید در قراردادها مشخص شود و تماماً
با دریافت رسيد پرداخت گردد.
 -6-2تمام اجزاء قرارداد  ،بين باشگاه و بازیکن باید دقيقاً اجرا شود .
 -6-3کليه قراردادها باید در هيئت اسکواش استان ثبت و در سازمان ليگ نيز با فاصله  72ساعت به
ثبت برسد و مالک اجرا  ،زمان ثبت در سازمان ليگ است (الزم به ذکر است منظور از  72ساعت از
یك دقيقه بامداد روز بعد از انعقاد قرارداد در هيئت استان مربوطه شروع و تا  72ساعت بعد از آن
می باشد).
 -6-4اگر باشگاهی برخالف بند  6-9همين آیين نامه عمل کند  ،به کميته انضباطی فدراسيون معرفی
می شود و در صورت محکوميت تا زمان جبران خسارت توسط باشگاه  ،اجازه استخدام بازیکن
دیگری را ندارد .

ماده  : 7قراردادهای تبلیغاتی
هر گونه قرارداد تبليغاتی که ميان بازیکن و باشگاه بسته شود  ،جزیيات آن باید در قرارداد بازیکن به
صورت کامل ذکر شود و در غير این صورت  ،بازیکن موظف به رعایت قراردادهای تبليغاتی باشگاه
است .
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ماده  : 8محرمانه بودن قرارداد
قرارداد ميان بازیکن و باشگاه  ،باید به عنوان یك امر خصوصی تلقی شده و بدون مجوزکتبی بازیکن
و باشگاه نباید جزئيات آن  ،چه بطور مستقيم و چه بطور غير مستقيم  ،به شخص ثالثی منتقل شود  .تنها
مدیرانی از باشگاه که حق دانستن آن را دارند  ،می توانند از متن قرارداد مطلع شود  .بدیهی است
ایشان نيز ملزم به مخفی نگه داشتن مفاد قراردادها هستند  .این محرمانه بودن شامل سازمان ليگ هم
می شود .

ماده :9شرایط الزم برای استفاده از بازیکنان
 -1-9هر بازیکن آزاد در طول فصل فقط در صورتی می تواند برای یك تيم بازی کند که مجوز
بازی او حداقل دو هفته قبل از شروع آن دیدار  ،صادر شده باشد (  94روز تمام از صدور مجوز
سپری شده باشد ).
 -1-2باشگاه تنها در صورت دریافت مجوز کتبی از سازمان ليگ و صدور کارت بازیکن می تواند از
بازیکن سود ببرد .

ماده  : 11مراحل استخدام بازیکنان
 -91-9از دید قوانين این بخش  ،بازیکنی می تواند قرارداد جدید امضا کند که بازیکن آزاد تلقی
شده و یا رضایت نامه و تسویه حساب مالی از باشگاه قبلی خود داشته باشد.
 -91-2ثبت قرارداد با یك بازیکن آزاد باید با تکميل فرم تهيه شده توسط سازمان ليگ و ارسال آن
برای دبير سازمان ليگ همراه باشد.
 -91-3هر گاه بخواهيم که یك بازیکن تحت قرارداد را به صورت موقت استخدام کنيم  ،باید فرم
تهيه شده را پر کرده و به همراه رضایت نامه وتسویه حساب باشگاه اصل و یك نسخه از قرارداد
بازیکن  ،که در هيئت اسکواش استان به ثبت رسيده باشد برای سازمان ليگ ارسال کنيم .
 -91-4قرارداد موقت قابل تمدید نيست و درصورت لغو قبل از پایان شش ماه  ،باید حقوق و مزایای
بازیکن پرداخت شود و بازیکن تا پایان (نيم فصل)  ،نمی تواند برای باشگاه اصلی خود بازی کند .

ماده  : 11تعداد قراردادهای یک بازیکن
 -99-9هيچ بازیکنی تحت قرارداد با یك باشگاه حق ندارد که تقاضای استخدام در یك باشگاه دیگر
را برای سازمان ليگ بفرستد .
 -99-2باشگاه و بازیکن می توانند هر چند بار که بخواهند قرارداد خود را تمدید کنند .

ماده  : 12ابطال قرارداد
 -92-9قرارداد در پایان فصلی که مورد نظر بوده و تاریخ آن در قرارداد ذکر شده خاتمه می یابد
 -92-2قرارداد می تواند قبل از اتمام فصل فسخ شود  .در این صورت پس از توافق طرفين  ،بالفاصله
باید مورد به صورت کتبی به سازمان ليگ و فدراسيون اسکواش اطالع داده شود .
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 -92-3قرارداد با یك بازیکن  ،در صورتی که بازیکن تحت قرارداد باشگاهی دیگر باشد و باشگاه
مزبور با امر انتقال موافق نباشد  ،اعتبار ندارد .

ماده  : 13نکات ضروری برای استخدام جدید
استخدام بازیکنی که قراردادش به دليل معلوليت دائمی  ،فسخ شده باشد  ،بدون مجوز کتبی باشگاه
قبلی اش مجاز نيست .

ماده  : 14ثبت نام باشگاهها
 -94-9کليه ثبت نام بازیکنان و کادر فنی تنها از طریق سامانه رسمی اعالم شده در جلسه مجمع
عمومی در مهلت مقرر انجام و پس از پایان مهلت نقل و انتقاالت در هر فصل و قبل از شروع فصل
جدید ،هر باشگاه موظف است که فرم تایيد شده با کد رهگيری را به همراه قراردادها و مدرک
معتبر مشخص کننده وضعيت نظام وظيفه را به سازمان ليگ اسکواش تحویل دهد .

ماده  : 15قطع عضویت
هر باشگاهی که از عضویت ليگ برتر انصراف داده و خارج شود ( ،نه اینکه سقوط کرده باشد) کليه
بازیکنان تحت قراردادش  ،به جز آن هایی که قرارداد موقت امضا کرده اند  ،در اختيار خواهند بود
تا آن ها را براساس نظر سازمان ليگ  ،به باشگاه های دیگری منتقل کند  .بخشی از درآمد این نقل و
انتقال  ،براساس نظر هيئت رئيسه سازمان ليگ و با رعایت سن و شرایط بازیکنان  ،به باشگاه خارج شده
از ليگ پرداخت می شود  .اگر به هنگام اجرا مفاد این بخش گویا نبود  ،کميته انضباطی ارزش
بازیکنان را مشخص می کند و باشگاه می باید آنرا بپذیرد .

ماده  : 16مهلت نقل و انتقاالت
مهلت نقل و انتقاالت در یك فصل از یك روز بعد از خاتمه فصل اسکواش  ،تا دو هفته قبل از شروع
مسابقات فصل جدید آن سال است و پس از آن در نيم فصل سازمان ليگ می تواند با اعالم قبلی
حداکثر مدت دو هفته برای نقل و انتقاالت اعالم دارد در این زمان باشگاه های عضو ليگ می توانند
با رعایت دقيق مفاد آیين نامه نقل و انتقاالت در صورتيکه ليست شش نفره خود را تکميل نکرده باشند
حداکثر با سه بازیکن جدید که حائز شرایط باشند قرارداد منعقد نمایند.

ماده  : 17انتقال موقت
انتقال موقت به معنی انتقال یك بازیکن به شرط موافقت مجمع در شروع فصل و شروط زیر است :
الف  :انتقال موقت در یك فصل  ،از باشگاه های حاضر در کليه ليگ ها طبق ظوابط اعالم شده و
ماده یك این آئين نامه مجاز است ( مدت انتقال  ،بخشی از مدت قرارداد اصلی بازیکن ،یا باشگاه
انتقال دهنده موقت محسوب می شود).
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ب  :در صورت انتقال موقت یك بازیکن  ،باشگاه گيرنده باید تعهد نماید با او برای مدت حداقل نيم
فصل از مسابقات قرارداد منعقد نماید ( در هر حال  ،در صورت انجام یك انتقال موقت  ،بازیکن
مذبور به مدت نيم فصل  ،نمی تواند برای باشگاه انتقال دهنده بازی کند ) .
ج  :یك بازیکن در یك فصل حداکثر می تواند برای یك باشگاه در سراسر کشور بازی کند .
د  :فاصله ميان تعویض دو باشگاه و اجازه بازی در باشگاه دوم حداقل می باید چهارده روز تمام باشد.

ماده  : 18بازیکنان تحت قرارداد
استخدام یك بازیکن تحت قرارداد باشگاه د یگر در محدوده زمان مجاز نقل و انتقاالت  ،تحت شرایط
زیر ميسر است :
الف  :دو باشگاه با یکدیگر به توافق رسيده و فرم تهيه شده توسط سازمان ليگ را تکميل و به سازمان
ليگ و فدراسيون ارائه کنند .
ب  :باشگاه خریدار  ،باید فرم مربوط به توافق دو باشگاه و بازیکن و یك نسخه از قرارداد خود و آن
بازیکن را  ،برای ثبت  ،به سازمان ليگ تسليم کند .
ج  :باشگاه خریدار  ،می باید حق انتقال و سایر هزینه ها را  ،براساس توافق طرفين پرداخت کند .
د  :در پی صدور گواهی صحت انتقال  ،از سوی دبير سازمان ليگ  ،باشگاه خریدار ،در زمان تعيين
شده حق استفاده از بازیکن را خواهد داشت .

ماده  : 19بازیکنان آزاد
تعریف بازیکن آزاد  :بازیکنی که با هیچ باشگاهی قرارداد رسمی نداشته و یا قرارداد وی با باشگاه قبلی اتمام
یافته و تسویه حساب مالی دریافت کرده باشد.

براساس مقررات این بخش  ،یك بازیکن آزاد می تواند به استخدام هر باشگاه که مایل است درآید.

ماده  : 21وجه انتقال
باشگاه خریدار بازیکن  ،باید همان وجهی را به باشگاه واگذارکننده پرداخت کند که در موافقت نامه
بين طرفين ذکر شده است .

ماده  : 21روش پرداخت پول
 -29-9کليه مبالغ پيش پرداخت قرارداد و سایر موارد مربوط به آن  ،پرداخت های آتی که در
قرارداد درج شده از سوی باشگاه خریدار پرداخت می شود .
 -29-2هر باشگاهی  ،بازیکنی را خریداری کرد و بعد بالفاصله وی را به باشگاهی دیگر فروخت  ،باید
بالفاصله نسبت به تسویه حساب مالی با بازیکن اقدام نماید .
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کلیات
مربيان کادر فنی تيم های اسکواش با باشگاه ها ليگ را تشکيل می دهند که هر تيم ليگ  ،در کادر
فنی خود دارای یك نفر سرمربی می باشد که به تایيدکميته فنی رسيده باشد.
تبصره  :درجه مربيگری افرادی که از خارج از کشور مدرک اخذ کنند توسط کميته آموزش
فدراسيون اسکواش ارزیابی مدرک ارزشيابی معادل آن صادر خواهد شد  .همچنين تمامی قرارداد
های مربيان خارجی باید به دو زبان فارسی و انگليسی به امضاء هر دو طرف قرارداد برسد.

ماده  : 1قراردادهای استخدام و ثبت نام
باشگاه ها تن ها در صورتی حق استخدام یك فرد را به عنوان سرمربی دارند که :
الف  :موارد استخدامی فرد در قرارداد او و باشگاه نوشته شود .
ب  :این قرارداد استخدام توسط سازمان ليگ ثبت شود که در غير اینصورت قرارداد فاقد اعتبار است
ج  :سر مربی باید دارای گواهينامه سرمربيگری بوده که به تائيد کميته فنی رسيده باشد.

ماده  : 2مفاد قرارداد استخدام
 -2-9قرارداد فوق  ،باید در فرم تهيه شده توسط سازمان ليگ تدوین گردد .
 -2-2شرایط فسخ قرارداد  ،از سوی طرفين در متن قرارداد به روشنی ذکر شده باشد .

ماده  : 3مراحل ثبت قرارداد
 -3-9قرارداد پس از امضای طرفين ( مربی و باشگاه ) باید با حضور مربی و نماینده باشگاه  ،در محل
هيئت اسکواش استان قرارداد را به ثبت برسانند .
 -3-2پس از عقد قرارداد  ،باشگاه موظف است که ظرف هفت روز  ،این قرارداد را برای ثبت به
سازمان ليگ ارائه دهد .
* تحت شرایط زیر هيئت اسکواش یا دبير سازمان ليگ می تواند قرارداد را ثبت نکند و بالدرنگ به
باشگاه خبر دهد :
الف  :بند  9رعایت نشده باشد .
ب  :سرمربی با باشگاهی دیگر قرارداد داشته باشد و آن قرارداد همچنان پا برجا و نافذ باشد .

ماده  : 4ابطال ثبت قرارداد
 -4-9هر یك از طرفين می توانند به صورت کتبی  ،تقاضای ابطال قرارداد را داشته باشند .
 -4-2تحت شرایط زیر کميته انضباطی حق باطل کردن قرارداد را دارد
-4-2-9هر دو طرف قرارداد به فسخ آن رضایت داشته باشند یا زمان آن منقضی شده باشد.
 -4-2-2مربی بدون دالیل موجه و قابل قبول سازمان ليگ  ،از انجام وظایفش شانه خالی کرده باشد
که در این صورت براساس نظر کميته انضباطی جریمه خواهد شد .
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 -4-3مدت زمانی که یك سرمربی با موافقت باشگاه در خارج یا داخل کشور دوره آموزش می بيند ،
جزئی از مدت زمان قرارداد با باشگاه داخلی محسوب می شود .

ماده  : 5بررسی مشکالت ویژه مربیان و کادر فنی
 -5-9هر گونه اختالف که ميان طرفين قرارداد ( باشگاه و مربی ) اتفاق می افتد  ،توسط کميته
منتخب سازمان ليگ که توسط مجمع انتخاب و تایيد گردیده است مورد بررسی قرار می گيرد .
-5-2هر یك از طرفين قرارداد می توانند در صورت رخ دادن اختالف  ،به کميته انضباطی شکایت
کنند .
 -5-3این شکایت باید به صورت کتبی به دبيرخانه سازمان ليگ تحویل داده شود به همراه آن فيش
 9111111،ریال به حساب سازمان ليگ پرداخت شود .
-5-4حکم کميته انضباطی توسط دبير سازمان ليگ ابالغ می شود و برای اعالم آن  ،کميته انضباطی
به صورت کتبی از طرفين دعوت می کند به کميته انضباطی بيایند  ،آن ها می توانند به تنهایی یا به
همراه نماینده قانونی خود به کميته بروند و رأی صادره به دبير سازمان جهت ابالغ ارائه می شود .
-5-5هر یك از طرفين دعوا می توانند برای خود یك مشاور حقوقی استخدام کرده و حداقل
چهارده روز قبل از رسيدگی به شکایت  ،وی را به دبير و طرف دیگر دعوا معرفی کنند .
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