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 اساسنامه 

 سازمان لیگ 

 شین دو كیوكوشین كشورباشگاه های 

 1399مهر 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گیاساسنامه سازمان ل

  نام: ۱ ماده

  گیسازمان ل

 رانیا شین دو كیوكوشین كشور گیمسابقات ل یمسئول برگزار

شده و توسط  تیو هدا یسازمانده سیرئ لهیاست که به وس

 .شود یخود اداره م سهیرئ ئتیه

 

 گیارکان سازمان ل: ۲ ماده

  یالف: مجمع عموم

  سهیرئ ئتیب: ه

 گیسازمان ل سیپ : رئ

 ری: دبت

 : خزانه دار ث

 ج: بازرس

 

  یعموممجمع : ۳ ماده

سازمان است که  یریگ میمرجع تصم نیباالتر یمجمع عموم

 است :  ریعضو به شرح ز ازدهی یدارا

  شین دو كیوكوشین كشورسازمان  سیرئ -1

 شین دو كیوكوشین كشور گیسازمان ل سیرئ -2

، به انتخاب گیعضو ل یباشگاه ها رانیچهار نفر از مد -۳

 : لیبه شرح ذ گیل یباشگاه ها رانیمد

 برتر مردان  گیل رانیدنفر از م کیالف : 

 مردان  کیدسته  گیل رانینفر از مد کیب : 

 برتر بانوان  گیل رانینفر از مد کیج : 

 بانوان  کیدسته  گیل رانینفر از مد کید: 

برتر و دسته  گیکه در ل ییها ئتیه یسه نفر از رؤسا -4

 ئتیه یروسا بین انتخابات یدارند ) با برگزار میاول ت

از  4و  3از افراد بند  کیهر  کهیمرتبط ( در صورت یها



 

 

آن ها در مدت  ینیگزیجا ی، براخارج شوند گیل تیعضو

 .دیآ ی، انتخاب مجدد بعمل مماندهیباق

 نماینده مربیان )از مربیان حاضر در لیگ( -5

جلسه فاقد اعتبار است  لی، تشکیمجمع عموم سیحضور رئ بدون

 اریاخت ضیتفو گیسازمان ل سییبه ر نکهیاز ا ریبه غ

 سی. رئشوند یسال انتخاب م ۱مدت  یافراد برا نی. ادینما

 .است شین دو كیوكوشین كشور سازمانوقت  سی، رئمجمع

 

  سهیرئ ئتیه: ۴ماده 

مرکب است از پنج نفر که با  گیسازمان ل سهیرئ ئتیه

مجمع  اریاخت ضی، با توجه به تفوگیسازمان ل سیانتخاب رئ

 یم نییمدت دو سال تع ی، براگیسازمان ل سییبه ر یعموم

، بالمانع یبعد یافراد در دوره ها نی. انتخاب مجدد اشوند

ابالغ  شانیا محک سازمان شین دو کیوکوشین سیاست و توسط رئ

 . شود یم

نامه  نییکه در آ یموارد هی: کل سهیرئ ئتیه اراتیاخت

 ئتیجلسات ه .داده شده است سهیرئ ئتیآن به ه میاتخاذ تصم

 .شود یم یرسم کیبا نصف بعالوه  سهیرئ

 

  گیسازمان ل سیرئ: ۵ ماده

الزم از مراجع  یدهایپس از ثبت نام و تائ گیسازمان ل سیرئ

 سیانتخاب و توسط رئ گیسازمان ل یمجمع عموم یبا را صالحیذ

مدت چهار سال  یبرا شانیحکم ا ین دو کیوکوشینسازمان ش

 .گردد یابالغ م

 

  گیسازمان ل ریدب :۶ ماده

مدت چهار  یبرا گیسازمان ل سیاز طرف رئ گیسازمان ل ریدب

است و  گیسازمان ل ی، سخنگوگیل ری. دبشود یسال انتخاب م

 گیسازمان ل سیرئ رنظریرا ز گیل ییاجرا یها تیفعال هیکل

 .دهد یانجام م

 

 

 



 

 

 خزانه دار : ۷ ماده

مدت دو  یبرا سهیرئ ئتیاست که از طرف ه یخزانه دار فرد

ها و پرداخت  افتیدر هیشود و مسئول ثبت کل یسال انتخاب م

، جهت سهیرئ ئتیبه ه انهیو ارائه بودجه سال گیل یها

حکم  گیسازمان ل سیاست و توسط رئ یدر مجمع عموم بیتصو

 گردد. یابالغ م شانیا

 بازرس : ۸ ماده

 نییمدت دو سال تع یو برا ی، از طرف مجمع عمومگیبازرس ل

نظارت کرده و  گیسازمان ل رانیشود و بر عملکرد مد یم

ساالنه  یرا به مجمع عموم گیسازمان ل رانیگزارش عملکرد مد

 .کند یارائه م

 

 یمجمع عموم اراتیاخت: ۹ ماده

 سیرئ شنهادیاز اساسنامه به پ ییبندها رییتغ شنهادیپ -1 

 گیسازمان ل

 ییاجرا یها استی، برنامه ها و سنامه ها نییآ بیتصو -۲ 

 گیسازمان ل

 عزل آن ها  ای گیسازمان ل سهیرئ ئتیه یانتخاب اعضا -۳ 

 گیسازمان ل یبودجه و عملکرد مال بیتصو  -4

  گیسازمان ل سیعزل رئ ایانتخاب  -5 

دارد  تیجلسات مجمع با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسم

نفر از اعضا قابل اجرا  کیبا نصف به عالوه  ماتیو تصم

 .خواهد بود

 

  سهیرئ ئتیه اراتیاخت:  ۱۰ ماده

نامه ها به  نیئکه در اساسنامه و آ یاراتیاخت هیاهم کل

 قیدق یموظف به اجرا سهیرئ ئتیداده شده و ه سهیرئ ئتیه

 . عبارتست از :آن هاست

 گیل یباشگاه ها یها ییاستمرار توانا یکنترل الزم برا -۱

  یو گزارش الزم به مجمع عموم

 شنهادی، بر اساس پگیسازمان ل یداخل التیتشک بیتصو -۲

  گیسازمان ل سیرئ



 

 

  گیل ییاجرا یبرنامه ها بیتصو -۳

، نقل و انتقاالت مسابقات یاجرا یدستورالعمل ها بیتصو -4

از مجمع  ضیتفو از موارد بعد ریو سا انی، مربکنانیباز

  یعموم

مجمع ، جهت ارائه به ساالنه یگزارش عملکرد مال هیته -5

  یعموم

و ارائه آن به مجمع  گیبودجه ساالنه سازمان ل هیته -6

  یعموم

 انتخاب خزانه دار -7

 گیسازمان ل سیرئ اراتیاخت: ۱۱ ماده

 . است گیسازمان ل ییمقام اجرا نیباالتر -۱

با  یو ابیو در غ یو یبا امضا یمکاتبات ادار هیکل -۲

 . است ریدب یامضا

 دارد.  تیرسم یو یبا امضا یبازرگان یقراردادها هیکل -۳

و  یو یچک ها و اسناد و اوراق بهادار با امضا هیکل -4

 . خزانه دار است

 ه مجامع یدر کل گیسازمان ل یندگینما -٥

 اراتیکه مجمع عالوه بر اخت یماتیتصم هیکل یاخذ و اجرا -6

 .دینما یابالغ م یاساسنامه به و

 

 یمجمع عموم لیتشک:  ۱۲ ماده

 یمجمع عموم سی، رئنامه نیئبر اساس مقررات موجود در آ 

 . مراحل را مشخص کند نیتواند ا یم

، قبل از آغاز هر جلسه کماهیحداقل  دیالف : اعضا با

اعالم کنند تا با  گیل ریموضوعات مورد نظر خود را به دب

 . ردی، در دستور جلسه قرار گمجمع سینظر رئ

 گیسازمان ل ریمجمع توسط دب یاعضا ی: دعوت نامه برا ب

 لیحداقل پانزده روز قبل از تشک یستیشود و با یارسال م

 اعضا ارسال شود. یجلسه برا

 

 



 

 

 اصالح مقررات  ای رییتغ: ۱۳ماده 

سازمان  ینامه ها نییاصالح اساسنامه و آ ای رییهر گونه تغ

 یدر جلسات مجمع عموم نکهی. مگر امجاز است ریغ گیل

 یریگ میمورد تصم نیدر ا دو کیوکوشینشین  گیسازمان ل

 سهیرئ ئتیرا به ه اریاخت نیا یمجمع عموم نکهیا ای، شود

 کرده باشد. ضیتفو گیسازمان ل

و یا رئیس سازمان شین دو کیوکوشین نسبت به آن آقدام 

 نماید.

 

  یامور مال:  ۱۴ ماده

سازمان  یمال اتیعمل هیکل یبا توجه به مصوبه مجمع عموم

با حساب  گیسازمان ل یمال اتیعمل هیکل و با حساب گیل

بر امور  یجار نیو مطابق با قوان شین دو کیوکوشین  یجار

و با  سازمان شین دو کیوکوشین برابر با اساسنامه  یمال

سازمان  سییو نظارت ر سازمان شین دو کیوکوشین امضا مجاز 

 .گزارش مجزا انجام خواهد شد هیبا ارا تایو نها گیل

  ییاجرا یها نهیهز:  1-14

 ی، شامل پرداخت هاگیسازمان ل ییاجرا یها نهیهز -1-1-14

سازمان  یدرآمدها قیطر نامه که از نییآ نی، مطابق اگیل

 .شود یم نی، تامرسد یم گیسازمان ل سیرئ دییبه تأ گیل

 

  گیانحالل ل: ۱۵ ماده

 ازیکه ن گیسازمان ل یبا درخواست مجمع عموم گیسازمان ل

 بیاعضاء کامل آنرا دارد و با تصو یسوم ( رأ -دو ) 3/2به 

 یدارائ هیکلباشد.  یممکن مشین دو کیوکوشین  یمجمع عموم

در صورت انحالل متعلق  گیسازمان ل رمنقولیمنقول و غ یها

 می باشد. سازمان شین دو کیوکوشینبه 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آیین نامه

 رابطه باشگاه ها با لیگ

 99سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  اتیکل

 تعریف باشگاه

اداره کل ورزش  یارهایکه بر اساس مع یمجموعه ورزش -1 

، باشد دهیباشگاه گرد سیتاس ، موفق به اخذ پروانهوجوانان

. منظور از شود یم دهیبه عنوان باشگاه نام گیدر سازمان ل

برتر و  گیعضو در ل یمقررات همه باشگاه ها نیباشگاه در ا

 .دسته اول هست گیل

 

  گیدر ل تیعضو: ۱ ماده

که  گیباشگاه و سازمان ل نیاست ب ی، توافقگیدر ل تیعضو

 خواهد بود: ریموارد ز تی، باشگاه ملزم به رعابر اساس آن

  یالملل نیو مقررات ب نیقوان -۱

  جودو ونیمقررات فدراس -۲

  گیمقررات ل -۳

 نامه ها  نییآ -4

 تیحما ،یتجار یقراردادها لیهر گونه توافق، از قب -5

امضا  گیکه توسط سازمان ل یونیزیتلو و،یپخش راد و یمال

تواند  یم زین ریاصالحات ز ی، گاه. در صورت لزومشده باشد

  :  وداعمال ش

 ینامه خدشه ا نییآ نیا یبندها اتیبه کل نکهیبدون ا -6

 ٤و  ۳ یبندها قیدق تی، باشگاه ها موظف به رعاوارد شود

، از آن یهستند و تخط گینامه در قبال سازمان ل نییآ نیهم

سازمان  یانظباط تهیکه کم یزانی، به مباشگاه مهیموجب جر

 ، خواهد شد . دهد یم صیتشخ شین دو کیوکوشین

و  گیدر قبال سازمان ل دیدر تمام موارد باشگاه ها با-۷

 و صداقت رفتار کنند. یباشگاه ها در کمال درست ریسا

 نطوریو باشگاه ها و هم گیحفظ حقوق سازمان لبمنظور  -۸

، باشگاه ها رانیمد ی، اعتقاد و همبستگاصول احترام تیرعا

مسئول  نطوریو کارمندان آن ها و هم کنانیباز ان،یمرب

، ناظر و داوران مسابقات حق ندارند تحت مسابقه یبرگزار

و  گیباشگاه ها با مسئوالن سازمان ل ریاز سا یطیشرا چیه

آن ها را  ایدر رسانه ها انتقاد کنند و  جودو ونیفدراس

فرد  یستیسوال ببرند در صورت وجود هر نوع اعتراض با ریز

اعالم دارد و در  گیسازمان ل سهیرئ ئتیمراتب را کتبا به ه



 

 

منعکس کند .  جودو ونیمراتب را به فدراس یدگیصورت عدم رس

قرار  یدگیمورد رس یانضباط تهیامر توسط کم نیتخلف از ا

 . ردیگ یم

 گیسازمان ل یحق ندارد که بدون مجوز کتب یباشگاه چیه -9

، مورد یو مال یرا فاش کند که در مسائل تجار یاطالعات

 . استفاده دارد

مطمئن شوند که مسئوالنشان از بند  دیهمه باشگاه ها با -۱۰

 بخش آگاه و به آن التزام نیا ۹

 . دارند یعمل

 دیمسئول باشگاه با کیباشگاه با  انیهر گونه توافق م -۱۱

 باشد :  ریز یبه صورت ها

 ۱ -۸  بند  یالف : مسئول در زمان استخدام نسبت به اجرا

 .به باشگاه تعهد داده باشد

ب : مسئول موظف است، قبل از هر گونه مصاحبه با رسانه 

 داشته باشد . یاز باشگاهش اجازه کتب یریمکتوب و تصو یها

 

 مسابقات: ۲ ماده

 یفصل با تمام کیدر  دی، باگیهر باشگاه حاضر در ل -2-1

 .به صورت رفت و برگشت برگزار کند داری، دو دباشگاه ها

مسابقات با  یها موظفند در زمان برگزار میت هیکل -2-1-1

 لباس متحد الشکل حضور داشته باشند در

 خواهند شد. مهیجر گیتوسط سازمان ل نصورتیا ریغ

 یبه دست م ازیامت ۳، گیل داریبرنده هر د میت -۲ - ۲

مسابقه از  کیبازنده در صورت کسب برد در  میآورد و به ت

و  ازیامت کی(  کیبر  ۲سه مسابقه نفر به نفر )باخت 

)  دیبرد نفر به نفر بدست آ کیبدون کسب  جهیچنانچه نت

بازنده تعلق نخواهد  میبه ت یازیامت چیبر صفر( ه ۳باخت 

 گرفت .

همه مسابقات را ثبت و در  جی، نتاگیسازمان ل ریدب -2-3

 : کند یم یرا جمع آور ریمورد هر باشگاه اطالعات ز

 انجام شده در همان فصل  یها یالف : تعداد باز

باخت ها در آن فصل به ضریات فنی، ، ب : تعداد برد ها

  زبانیم میعنوان ت



 

 

 برده و باخته در همان فصل بازیهایج : تعداد 

 

مشخص  ، ضربات فنیازهایدر جدول بر اساس امت میرتبه ت -2-4

کرده باشد  یرا جمع آور ازیامت نیشتریکه ب یمی. تشود یم

را داشته باشد در  ازیامت نیکه کمتر یمیدر صدر و ت

 .ردیگ یجدول قرار م یانتها

که  یمی، تبودند ازی، هم امتچند باشگاه ایاگر دو  -2-5

مسابقات  یجدول کل در یشتریتعداد مسابقه ب ندیبرآ یدارا

 .ستادیدر صدر خواهد ا گرید یها میبا ت سهیبود در مقا

 بازیو تفاضل  ازی، از لحاظ امتچند باشگاه ایاگر دو  -2-6

 که تفاضل یمی، تمشابه بودند طیدر شراو ضربات فنی 

 .ردیگ ی، باالتر قرار مرا دارست یشتریببازیهای 

برابر و بازی از نظر تفاضل  ازیهم امت میت ۲اگر  -2-7

با  میرو در رو دو تر داید جهیباشند به نت گریکدیمشابه 

 یم یشمار امتیاز، یشود در صورت تساو یمراجعه م گریکدی

 .شود

 نییالزم آ طیشرا تیو رعا یبدون هماهنگ یمیچنانچه ت  -2-8

 در مسابقه گینامه و موافقت سازمان ل

 یباخت فن ،یانضباط تهیبه کم یحاضر نگردد، ضمن معرف یا

در جدول خواهد  ازیامت ۱مستوجب کسر  جهیاعالم و در نت

 بود.

سازمان  اریدر اخت گیمسابقات ل یحق چاپ برنامه ها  -2-9

 .است گیل

 ساعت شروع مسابقات رییتغ -2-10

 ریموارد ز تیتواند با رعا یم گیسازمان ل -2 - ۱۰ - 1

 .دهد رییزمان شروع مسابقات را تغ

نداشته  یونیزیتلو می، پخش مستقآن مسابقه - ۲ - ۱۰ - ۲

 باشد.

استان، از  جودو ئتیباشگاه مربوطه و ه - 2 - ۱۰ - 3

 .نامه را کتبا درخواست کرده باشندبر رییسازمان تغ

تواند زمان  یحداکثر در هر دور از مسابقات م - 2 - ۱۰ - 4

 .کند رییتغ داریدر د



 

 

 گیل یانداختن رقابت ها قیبه تعو - 2 - 11

مگر  افتدیب قیبه تعو دینبا گیمسابقه ل چیه - 2 - ۱۱ - 1

 ایین دو کیوکوشین ش گیسازمان ل سیرئ یدستور کتب نکهیا

کشور وجود داشته  تیامن نیدرخواست مقامات مسئول تأم

 .باشد

باشگاه ، مسابقه یزمان برگزار رییپس از تغ - ۲ - ۱۱ -2

 خیتار نییتع یتقاضا گیبالفاصله از سازمان ل دیبا زبانیم

 .دیرا بنما دارید یمجدد برگزار

( مگر با میبا توافق دو ت ی)حت یمسابقه ا چیه -۲- 11 - 3

 به گیسازمان ل سیئر یموافقت و اعالم قبل

عالوه  میدو ت ای کی بتیو در صورت غ نخواهد افتاد قیتعو

و کسر  خیها با توب میت یباخت فن طیشدن شرا یبر جار

 . دیمواجه خواهد گرد ازیامت

سرپرست و  ایو  کنیکه حداقل دو باز یدر صورت - 2 - 11 -4

برون  یها شیهما ایبطور همزمان در مسابقات و  یمیت یمرب

توسط باشگاه  ونیفدراس یکتب هیدییکه با ارائه تا یمرز

 ی. آن بازردیصورت پذ ،یهفته قبل از باز کیحداقل  یمتقاض

متعاقبا  گیکه سازمان ل یو مکان خیمعوق اعالم و در تار

 میو مورد قبول هر دو ت رفتهیاعالم خواهد نمود، انجام پذ

 . باشدیم

خاص و با  طیرا در شرا هایباز قیمجمع اجازه تعو -2-12-4

سازمان شین دو  سییو ر گیسازمان ل سیئر میمستق نظر

 نمود. ضیتفو گیان لرا به سازم کیوکوشین

 

 گیل یدر مسابقه ها بتیغ -2 - 12

 ینم یمیت چی، هاست ۱-۳که منطبق بر بند  یاز موارد ریغ

 بتیموارد غ ری، در ساحاضر نشود گیاز ل یداریتواند در د

نامه باشگاه  نییآ نی، طبق اشده یزیدر مسابقات برنامه ر

 یبر صفر بازنده اعالم م ۳ جهیبا نت نکهیعالوه بر ا بیغا

 یگذاشته م رنمود از مسابقات کنا یگرید بتیشود چنانچه غ

ضبط شده و سازمان  گیبه نفع سازمان ل میآن ت عهیشود و ود

 یریگ میتصم ندهیآ یدر فصل ها میآن ت ازیدر مورد امت گیل

 خواهد نمود.

 



 

 

 مسابقه یمسئول برگزار - 2 - 13

سازمان  ی، از سوگیانجام هر مسابقه ل یبرا - 2 - ۱۳ - 1

و  ستی، لفیشرح وظا) شود یم نییتع یمسئول برگزار کی، گیل

سازمان شین دو نامه  نیینحوه انتخاب آنها بر اساس آ

 گیهر فصل به سازمان ل یابتدا خواهد بود که در کیوکوشین

 کیاو  ی، موظف است که برازبانیگردد( و باشگاه م یابالغ م

او بتواند به ، در محل مسابقه آماده کند تا مناسب گاهیجا

نظر  ریمسابقه را ز نی، تمام نقاط زمهنگام انجام مسابقه

 .داشته باشد

 یرسم ندهی، نمامسابقه یمسئول برگزار - ۲ - ۱۳ - ۲

در  دیبا ،مسابقه انیاست و در پا داریدر آن د گیسازمان ل

 کیکرده و  هیته گیسازمان ل یبرا یشده گزارش هیفرم ته

 سین دو کیوکوشین گیسازمان ل میتسل زینسخه از آن را ن

 یبرا یو اقامت مسئول برگزار هیتغذ یها نهیهز هیکند و کل

 پرداخت خواهد کرد. زبانیباشگاه م ای ئتیمسابقه را ه

 میمسابقه هر دو ت یبرا مینفرات ت یاسام ستیل -2 - 14

، فرم ارنج داریمسابقه قبل از آغاز د کیدر  گیحاضر در ل

. مسابقه ارائه دهند یکنند و به مسئول برگزار لیرا تکم

 را شامل شود: ریموارد ز دیفرم با نیا

آن  یکه برا یا رهیو ذخ یاصل کنانینام باز - 2 - 14 - 1

 کنیمسابقه انتخاب شده و جمعا به عنوان باز

و  ستیالزام کنانیباز نگیرنک تیهستند و رعا رهیو ذخ یاصل

 یمرب ایبر عهده سرپرست  ستیل هیارا میمستق تیولئمس

 . باشدیم

 نییآ نیهم ۲-۱۶-۱که بر خالف بند  یمیهر ت - ۲ - 14 - ۲

 ی، برا، قبل از شروع مسابقهنامه عمل کند

بار دوم باخت متخلف  ی، براهزار تومان کصدیاول  بار

 تهی، توسط کمیبعد یخواهد بود. هر گونه جریمه احتمال

 .نامه خواهد بود نییو بر اساس آ ونیفدراس یانضباط

 ستیل لیتحو یدر فاصله زمان کن،یباز کیاگر  - 2 -14 - 3

 دچار ،یتا به هنگام شروع باز یاسام

توان  ی، مسرداور دییبشود با تا یمشکل جسمان ای تیمصدوم

 .کرد کنیآن باز نیگزیرا جا یگرید کنیباز

 



 

 

 دوره: کنانیباز - 2 - 15

نفر  هشتتواند حداکثر  یم گیل کیدر  میهر ت - 2 - 15 - 1

سرپرست را  کیو  یمرب کی، +(80، -80، -70، -60)کنیباز

 .دینما یمعرف

خود را در اول فصل  ستیباشگاه ل کهیدر صورت - ۲ - ۱۵ - ۲

فصل  میتا ن حداکثر مانده را کنانیباز تواندیکامل نکند م

 .دیاضافه نما

 یها تنها م می، تگیدر هر دوره ل یخارج کنانیباز -2 - 16

غیر  کنی، هر بازاستفاده کنند یخارج کنیباز کیتوانند از 

مجوز کار  دیاست و با یخارج کنی، بازرانیتبعه کشور ا

بعنوان رنک اول  دیدر ارنج با کنیباز نی. اداشته باشد

به خود  ادار ر نگینفرات رنک هیاز سهم یکیشود و  یمعرف

 اختصاص خواهد داد.

 

 گیل یو سرپرست باشگاه ها انیمرب - 2 - 17

 یکه دارا یانیموظف هستند از مرب گیل یباشگاه ها هیکل

 یمعادل آن را از کشورها ای جودو ونیفدراس یگریمدرک مرب

جهان اخذ کرده اند به  جودو و یا شین دو کیوکوشین صاحب

نفر را  کی دی. هر باشگاه بااستفاده کنند یعنوان سرمرب

 یمعرف مینفر را به عنوان سرپرست ت کی، یبه عنوان سرمرب

 . کند

 ئتیه بیبه تصو لیبا ذکر دل دیموارد استثنا با: ۱ هتبصر

 . برسد گیسازمان ل سهیرئ

باشگاه ها  یتوانند از سو یم یانیتنها مرب: ۲تبصره 

قرار  دییمورد تا یفن تهیکم یگردنند که از سو یمعرف

 . رندیبگ

 می: شرکت در مسابقات بدون سرپرست ممنوع بوده و ت3 تبصره

 مسابقه را نخواهد داشت.  رشرکت کننده اجازه شرکت د

 میسرپرست ت یبرا یناگهان شامدی: در صورت پ4تبصره 

مکاتبه و  گیبا سازمان ل ینامه کتب یط دیباشگاه مذکور با

 . دینما فیکسب تکل

 میت تیمسول میت ی، مربدر صورت عدم حضور سرپرست -5بصره ت

 کنیبه عنوان باز یرا عهده دار بوده و در آن هفته مرب

 نخواهد داشت. یاجازه باز



 

 

 

 دارهایزمان آغاز د - 2 - 18

را که  ییدارهاید ی، زمان برگزارگیسازمان ل - 2 - ۱۸ - 1

 کند یدارند مشخص م یونیزیپخش تلو

 یمجوز کتب گیکه سازمان ل یموارد به جز موارد ریسا در

تواند دو هفته  یم زبانیاستان م جودو تیئ، هداده باشد

را در مورد  زبانیخود و باشگاه م شنهادی، پقبل از مسابقه

اعالم  گی، كتبا به سازمان لرا ساعت شروع مسابقه رییتغ

 شیطبق برنامه از پ گیصورت سازمان ل نیا ری، در غکند

و  کندیو ابالغ م نییمسابقات را تع ی، زمان تماماعالم شده

 .در روز و ساعت مقرر انجام شود دیبا یمسابقات م

وقت شروع مسابقه که فرم  رییتغ یینها میتصم - ۲ - ۱۸ - ۲

 یچهارده روز قبل از زمان برگزار ستیبا یدرخواست آن م

ارائه شود ،  گیسازمان ل ییو به مسئوالن اجرا لیتکم دارید

 است گیبا سازمان ل

 دیبا گیل یدارهایبرگزار کننده د میهر دو ت -2 - ۱۸ - 3

در شروع  ری. در صورت تأخشده را محترم بشمارند نیزمان مع

 ریرا به دب ریعلت به وجود آمدن تأخ دیبا زبانی، ممسابقه

 .گزارش کند

، در زمان موجه لیکه بدون دال یمیهر ت - 2 - ۱۸ - 4

، اگر مرتبه نی. در اولکند جادیا ریتأخ دارید یبرگزار

، بالفاصله پس از کرده باشد جادیا ریتأخ قهیحداکثر پنچ دق

گردد. اگر در همان فصل تخلف  یاول منظور م یآن باخت باز

، سازمان. با نظر و گزارش ناظر شودمرتکب  زیدوم را ن

 یریگ میتصم یخاط میت ینقد مهیدر مورد جر گیسازمان ل

 یکسر م گیسازمان ل دنز میآن ت عهینموده و از مبلغ ود

 گردد.

 

 گیل یدارهاید ینحوه برگزار - 2 - 19

 داریهر د یبرگزار یالملل نیبر اساس مقررات ب - 2- ۱۹ - 1

 .خواهد بود ییتا ۱۱و  ۵از  ۳ گیل

خواهد  قهیدو دق بازیدو  نیفاصله استراحت ب - ۲ - ۱۹ - ۲

 .بود

 .دمشخص خواهد ش یها با قرعه کش یباز بیترت - 2 - ۱۹ - 3



 

 

 نگیرنک نیطبق آخر مهایت کنانیباز یبنددسته  – 2 - ۱۹ - 4

هر  یابتدا درشین دو کیوکوشین  گیاعالم شده توسط سازمان ل

 فصل خواهد بود 

 یدارار کنیتنها از دو باز یدر هر باز میهر ت 5-۱۹-۲

هر فصل )  یدر ابتدا کیاز طرف سازمان ل یاعالم نگیرنک

 باشد. یممجاز به استفاده (  ۲-۱۹-۴تبصره 

 

 دارهاید جهیاعالم نت -2 - 20

 گیل یباشگاه ها هیپا یها میت - 2 -21 

 یها میاز ت یکیموظف هستند حداقل  گیل یباشگاه ها هیکل

 دیها با میت نیرا داشته باشند و ا ۱۳، ۱۵، ۱۷ ریز هیپا

 نیا یدارا یمی. اگر تمسابقات استان مربوطه شرکت کنند در

بعد از حضور در مسابقات  کسالیحداکثر  دیبا ستین طیشرا

 نصورتیا ری. در غباشدداده  لیها را تشک میت نیا گ،یل

 میت نیدر مورد نحوه ادامه حضور ا گیسازمان ل سهیرئ ئتیه

 خواهد کرد. یریگ میتصم گیدر ل

 

 گیدر ل یقهرمان -۲ -22 

که در صدر جدول قرار  یمی، تفصل انیدر پا - 2 - ۲۲ - 1

 .شود یمحسوب م گیداشته باشد قهرمان ل

 ی، دوم و سوم جام قهرمانقهرمان میبه ت - ۲ - ۲۲ - ۲

 شود.  یاهدا م

اهدا  ادبودی، دوم و سوم مدال قهرمان میبه ت - 2 - ۲۲ - 3

 شود. یم

در سازمان  بیها در صورت تصو میت ینقد زهیجا - 2 - ۲۲ -4

 .گردد یاعالم م گیل

قهرمان ، دوم و سوم حکم  کنانیو باز مهایبه ت -2- ۲۲ - 5

 .شود یاهداء م یقهرمان

 

 

 

 



 

 

 گیسقوط از ل - ۲ - 23

 بی، بنا به تصوبرتر گیمسابقات ل انیدر پا - 2 - ۲۳ -1

جدول مسابقات به  نینش نییمجمع در اول فصل باشگاه پا

 تر سقوط خواهد کرد. نییدسته پا

 ازیآخر جدول از لحاظ امت یها میاگر ت - ۲ - ۲۳ - ۲

 اجرا خواهد شد.( ۲۷برابر بودند طبق بند )

باشگاه از ادامه شرکت در  کیدر صورت انصراف  - 2 - ۲۳ - 3

فصل دوم  میآمده در ن بدست جی، چنانچه نتاگیفصل دوم ل مین

 هینداشته باشد کل یمیسقوط ت ای یدر قهرمان یریتاث

 ریکه تاث یشود و در صورت یبرگشت داده م میآن ت ازاتیامت

 .ردیگ یم میمورد تصم نیدر ا گیداشته باشد سازمان ل

که سقوط کننده  یمی، تاگر پس از اتمام فصل -2 - ۲۳ - 4

 یریگ میجهت تصم میآن ت ازی، امت، اعالم انصراف کندستین

 باشد. یم گیسازمان ل اریدر اخت

صعود کننده از دسته  میهر دو ت کهیدر صورت - 2 - ۲۳ - 5 

 یمشخصه ها یدارا گیاول از نظر سازمان ل

جدول با انجام  یانتها میدو ت ی، به جابوده باشند الزم

برتر  گیدوم صعود کننده، به ل میآف جهت ت یمسابقه پل

 کنند . یصعود م

 گیصعود کننده از ل میدو ت ای کی کهیدر صورت - 2 - ۲۳ - 6

 حضور در یالزم برا طیشرا یدارا کی

 طیدر صورت واجد شرا یبعد یمهایبرتر نداشته باشند ت گیل

 کنند. یآنها شرکت م یبودن جا

 

داد تا در صورت احراز  اریاخت گیمجمع به سازمان ل  2-23-7

 یمتقاض یالزم جهت باشگاهها طیشرا

، با گیتوسط سازمان ل گیمختلف ل یبه رده ها میمستق ورود

مجمع و پرداخت  سییو موافقت ر گیسازمان ل سییر شنهادیپ

به حساب  یشده توسط متقاض نییتع هیو ورود تیحق عضو

خواهد  گیدر آن رده ل تیمجاز به شرکت و عضو گ،یسازمان ل

 بود.

 

 



 

 

 سرنوشت نییتع یدارهاید - 2 - 24 

سقوط کننده و  یها می، قهرمان تفصل نتوان انیدر پا اگر

تر را مشخص کرد )  انیپا گیصعود کننده از ل یها میت ای

 بازی، بازی، تفاضل ازیدر امت میبه عنوان مثال دو ت

ها  میت نیا دیباشند ( آن وقت با یبرنده و پوئن مساو

سرنوشت را برگزار کنند. تعداد و محل و  نییتع یدارهاید

، توسط سازمان طرفیب نیمسابقات در زم نیا یبرگزار نحوه

 .شود یم نییتع گیل

 

 تیاز عضوانصراف  - ۲ - 25

 گیدر ل تیهر باشگاه که قصد انصراف از عضو - 2 - ۲۵ - 1

 کار را تنها نیتواند ا ی، مرا داشته باشد

است  یکه در حال برگزار یاز اتمام آن فصل از مسابقات پس

اگر انصراف خود را تا قبل  نکهی. )مشروط بر اانجام دهد

اعالم کرده باشد  گیل ریفصل دوم کتبا به دب میاز شروع ن

ضبط خواهد  عهیو مبلغ ود شودیبرگشت داده م ازاتیامت هیکل

 شد(

 گیدر ل تیکه باشگاهش از عضو یریهر مد - ۲ - ۲۵ - ۲

 و سهیرئ ئتیانصراف دهد و خودش عضو ه

در  تیبالفاصله از عضو دی، باباشد گیسازمان ل یعموم مجمع

 .هداستعفا د گیسازمان ل یو مجمع عموم سهیرئ ئتیه

شده توسط  نییهر باشگاه در شروع فصل مبلغ تع - 2 - ۲۵ - 3

را به صورت وجه نقد بعنوان حسن انجام تعهدات  گیسازمان ل

 یم گیفصل به سازمان ل انیتا پا گیبا ل یو ادامه همکار

 سپارد.

باشگاه در طول فصل و قبل از  کیکه  یدر صورت - 2 - ۲۵ - 4

باشد و از حضور در  داشته را گیقصد انصراف از ل گیاتمام ل

از محل  گی، سازمان لکند یخوددار گیمسابقات تا خاتمه ل

 ازیرا بدون ن گیوارده به ل یخسارت ها هیکل عهیسپرده ود

کند و باشگاه مربوطه حق  یم نیتأم یمرجع قانون چیبه ه

 .را نخواهد داشت یاعتراض چگونهیه

باشگاه در طول فصل تعهدات خود  کهیدر صورت - 2 - ۲۵ - 5

 مربوط به حسن عهیرا انجام دهد، مبلغ ود

 شود. یفصل مسترد م انیتعهدات در پا انجام



 

 

 

 یمسابقات جام حذف -۲ - 26

خود مسابقات جام  انهیسال میدر تقو گیسازمان ل  -2-26-1

حاضر در  یباشگاه ها هیو کل دینما یم ینیب شیرا پ یحذف

 ها مجاز به شرکت در مسابقات هستند. گیل

 یچند روز برگزار م یمسابقات بصورت متمرکز ط - ۲ - 26 - ۲

 گردد.

از  ریتوانند به غ یاستانها م یها ئتیه هیکل - 2 - 26 - 3

 حضور در مسابقات یبرا گیحاضر در ل یها میت

 .ندینما یخود را معرف دیمورد تائ یها میت

هر ساله  زیجوا زانینامه مسابقات و م نیآئ - 2 - 26 - 4

 گیسازمان ل یشرکت کننده از سو یها میبر اساس تعداد ت

 گردد. یم نیتدو

باشند که  یموظف م گهایحاضر در ل یباشگاه ها - 2 - 26 - 5

 که با آن باشگاه در طول سال یاز نفرات

 .ندیدارند استفاده نما قرارداد

 تورنمنت ها ریسا - ۲ - 27

ر نوع تورنمنت که صالح دادن ه بیمجاز به ترت گیل سازمان

توانند در همه  یم طیواجد شرا یها میت ی. تمامبداند هست

عضو باشگاه که در  کنانیباز یبا تمام گیمسابقات سازمان ل

 .شرکت کنند دهیبه ثبت رس گیدفتر سازمان ل

 

 یامور مال: ۳ ماده

 یثبت عملکرد مال - 3 - 1

، موظف بر اساس قانون تجارت کشور یباشگاههر  - 3 - ۱ - 1

باشد و  یم یمال و ثبت عملکرد خود در دفاتر یبه نگهدار

، تیریپرداخت ها ، اعم از پرداخت به کادر مد هیکل دیبا

حق انتقال ،  افتیدر ای کنانیو حقوق و پاداش باز انیمرب

هر سال  انیحقوق و پاداش و ... در آن ثبت شده و در پا

، یمجمع عموم بیو تصو یبازرس قانون ید از بررسو بع یمال

 ئتی. هدهد گیل سازمان لیرا تحو ینسخه از عملکرد مال کی

بند است و گزارش  نیا ی، مسئول حسن اجراباشگاه رهیمد

 .برسد گیسازمان ل سهیرئ ئتیبه اطالع ه دیبا یم یینها



 

 

هر  انیباشگاه موظف است در پا رهیمد ئتیه - 3 - ۱ - 2

خود را که حداقل شامل موارد  ییگزارش عملکرد اجرا، سال

 گیباشگاه و سازمان ل یو به مجمع عموم هیاست ته ریز

 .ارائه کند

در مورد  قایرا دق گیمقررات سازمان ل نکهیا - 3 - ۱ - ۳

 چیکرده و ه تیرعا انیو مرب کنانینقل و انتقاالت باز

 صورت نگرفته است . یتخلف

 گیقراردادها در چارچوب مقررات سازمان ل هیکل - 3 - ۱ - 4

 .م و در دفاتر باشگاه ثبت شده استانجا

 کنانی، بازانی، مربرانیپرداخت ها به مد هیکل - 3 - ۱ - 5

در دفاتر باشگاه ثبت و  کنانیو عوامل نقل و انتقاالت باز

 .خارج از آن پرداخت نشده است یوجه چیه

منعقده در باشگاه موجود و  یقراردادها هیکل - 3 - ۱ - 6

 ینیهر نوع بازب ای یجهت بازرس یقابل دسترس

 .باشگاه باشد یقانون و

 

 ونیزیتلو: ۴ ماده

 ونیزیو تلو ویپخش راد یقراردادها - 4 - 1

نامه  نییآ تیتواند با رعا یم گیسازمان ل - 4 - ۱ - 1

 یبرا اقدام به عقد قراردادسازمان شین دو کیوکوشین  یمال

حقوق  هیکل دیمسابقات نما ونیزیو تلو ویراد قیپخش از طر

 است. گیمتعلق به سازمان ل گیل یونیزیو تلو ییویپخش راد

 یباشگاه ها موظف هستند امکانات الزم برا - 4 - ۱ - 2

 اریقرارداد را در اخت نیدر ا گیتعهدات سازمان ل یاجرا

 .قرار دهند گیل یبرگزار نیمسئول

 دینبا یدارید چیه گیسازمان ل یبدون مجوز کتب - 4 - 1 - 3

 ضبط ای یونیزیو تلو ییویپخش راد

 .شود یونیزیو تلو ییویراد

 

 

 

 



 

 

 یونیزیو تلو ویپخش راد - 4 - 2

که طبق قرارداد سازمان  ییدارهایاز د ریبه غ - 4 - ۲ - 1

 دارهاید ریسا در ،شوند یپخش م یونیزیتلو یبا شبکه ها گیل

، پخش یتواند با قرارداد جداگانه ا یم زبانیباشگاه م

 یبرا یدر استان خود داشته باشد . ول یونیزیو تلو ویراد

از سازمان  یبه مجوز کتب ازیاز استان خود ن ری، در غپخش

 دارد. گیل

 یونیزیتواند امکان پخش تلو یم زبانیباشگاه م – 4 – ۲ – 2

 .کند ایمه مدار بسته را در هر نقطه از ورزشگاه خود

 

 غاتیاسپانسر و تبل: ۵ ماده

 یتجار یو قراردادها یمال تیحما -5 - 1

سازمان شین تواند مطابق ضوابط  یم گیسازمان ل - 5 - ۱ - 1

 یتجار یاقدام به عقد قرارداهادو کیوکوشین 

باشگاه ها الزم اجرا است و  یقراردادها از سو نی. ا کند

آن را  دیحضور دارند، با گیکه باشگاه ها در ل یتا زمان

 گیدر محل مسابقات ل غاتیحقوق تبل هیکنند . کل تیرعا

 است . گیمتعلق به سازمان ل

 

 ها راهنیپ یبر رو غاتیتبل - 5 - 2

 :  نکهیها مجاز است مشروط بر ا راهنیپ یبر رو غیتبل

شود و در  بیتصو سهیرئ ئتیتوسط ه یالف : مضمون و طرح آگه

 . مقررات کشور باشدچارچوب ضوابط و 

داشته  یهماهنگسازمان شین دو کیوکوشین ب : با ضوابط 

 باشد .

 داوران مسابقات: ۶ ماده

 دارهایداوران د نییتع - 6 - 1

سازمان داوران  تهی، کماز آغاز هر فصل شیپ - 6 - ۱ - 1

داوران و کمک داوران واجد  ستیل دیبا یمشین دو کیوکوشین 

 گیسازمان ل اریدر اخت یآت گیل یرقابت ها یرا برا طیشرا

 .قرار دهد



 

 

و  یداوران مل ستیدر ل دیداوران با نینام ا - 6 - ۱ - 2

 .وجود داشته باشد یالملل نیب

تواند در هر زمان  یمسازمان شین دو کیوکوشین  - 6 - ۱ - 3

را از  داوران از یتعداد ایداور  کیدهد نام  صیکه تشخ

 ستی، از لقضاوت کنند گیکه حق دارند در ل یداوران ستیل

 .به آن اضافه کند ایمنتشره خارج 

نامه  نییرا بر اساس آ داریداوران هر د تهیکم - 6 - 1 - 4

. داوران کند یم اعالم گیمربوط مشخص کرده و به سازمان ل

عدم موافقت خود را به  ایدرنگ موافقت  یب دیمنتخب با

 اعالم کنند. گیداوران و سازمان ل تهیکم

و ذهاب و اسکان مناسب  ابیا ه،یتغذ نهیهز - 6 - ۱ - 5

مار  عنوان دو نفر به یو معرف گیل ییداوران و کادر اجرا

 .باشد یمسابقات م زبانیکر به عهده م

 

 داوران فیوظا  -2-6

 دیاو با دارید کیقضاوت  یاز اعالم موافقت داور برا پس

 کند :  تیرا رعا ریحتما موارد ز

  یالملل نیالف : مقررات ب

 سازمان شین دو کیوکوشینب : مقررات 

 گیج : ضوابط و مقررات ل

 

 ها نهیدستمزدها و هز -6 - 3

 بیتصو یبر اساس دستورالعمل ها گیسازمان ل - 6 - 3 - 1

 یها نهیدستمزد و هز ،سازمان شین دو کیوکوشینشده توسط 

 .کند یداوران را پرداخت م

 یم کیوکوشین دو شینسازمان ، نیبر ا عالوه - 6 - ۳ - 2

، بر اساس عملکرد و نقش داور در خود دیتواند با صالحد

به عنوان  یشتریبه او مبالغ ب شین دو کیوکوشین شبردیپ

 .پاداش پرداخت کند

و  میحق پرداخت مستق یو مسئول باشگاه ریمد چیه -6 - ۳ - 3

را ندارد و  مسابقات به داوران هیهد ایپول و  میمستق ریغ

 یانضباط تهیدر صورت تخلف، برابر ضوابط و مقررات توسط کم

 خواهد شد. مهیجر



 

 

 داور قبل از مسابقه فهیوظ - 6 -4

 داریآغاز د یساعت قبل از زمان رسم ۱۲حداقل  - 6 - 4 - 1

مسابقه  یبه محل برگزار )داوران کنار(شیبه همراه کمک ها

 .برسد

قبل از شروع مسابقه در  حداکثر تا دو ساعت - 6 - 4 - 2

 یریگ میمسابقه تصم یمحل برگزار نیمورد مناسب بودن زم

 کند.

محل  تاتمی هایدر صورت نامناسب بودن  - 6 - 4 - 2 - 1

 زمان در ریبا تاخ داریافتادن د قی، دستور به تعومسابقه

 کی دیو اعالم نظر با دیبازد نی. آخرشروع مسابقه را بدهد

 .مسابقه انجام شودعت قبل از شروع سا

ار وجود پزشک و آمبوالنس اطمینان حاصل  – 6 - 4 - 2 - 2

 گردد

 ستی، لنامه نییآ نیهم ۲-۱۶-۱بر اساس بند  - 6 – 4 - 3

 .کند افتیرا در میدو ت یاسام

 از استفاده وسایل حفاظتی اطمینان حاصل گردد. – 6 - 4 - 4

مطابق با  کنانیباز یمطمئن شود که لباس ها - 6 - 4 - 5

 .نامه مربوطه است نییآ

 

 مسابقه از داور پس فهیوظ - 6 - 5

روز پس از  کیدر اسرع وقت حداکثر در مدت  - 6 - 5 - 1

 ستیل همراه کرده و به لیشده را تکم هیمسابقه فرم ته

. در فرم مربوطه ارائه دهد گیبه سازمان ل میدو ت یاسام

 شود :  یذکر م ریموارد ز

او  اریدر اخت زبانیم جودو ئتیکه ه یامکانات تیفیالف : ک

 . قرارداده است

ها به سالن مسابقات و  میدر ورود ت ریب : هر گونه تاخ

 در زمان شروع مسابقه  ریتاخ

  گروه پزشکی و آمبوالنس، تاتمی تیج : وضع

ام شروع و در انج ریکه موجب تاخ یطید: هر گونه شرا 

 . ادامه مسابقه شده باشد

 ها  میت بتیگونه غه: هر 



 

 

، کنانی، بازتوسط باشگاه ها نیو : هر گونه تخلف از قوان

 مسئوالن مسابقه ریو سا انیمرب

 زیهر گونه تخلف از مقررات را ن دیداور با - 6 - ۵ - 2

 .گزارش دهد

 

  یدگید بیآس: ۷ ماده

و  گریهر مسابقه د ای گیاز ل یداریچه در د یکنیهر باز

سر شود، حق  هیاز ناح یدگید بیدچار آس نیدر زمان تمر یحت

پس از  نکهیرا نخواهد داشت ، مگر ا نیو تمر یادامه باز

 ایاجازه مسابقه  ی، از ومیت یتوسط مسئول پزشک نهیمعا

 .ردیرا بگ نیتمر

 یپزشک لیثبت مسا - 7 - 1

آمار و اطالعات  یهر باشگاه موظف به نگهدار - 7 - ۱ - 1

 کنانیشامل باز مقررات نی. ااست میمربوط به افراد ت یپزشک

 دیشود و با یم زیتحت قرارداد و کار آموزان باشگاه ن

سازمان شین دو کیوکوشین توسط پزشکان مأمور  ینیقابل بازب

 باشد. زین گیو سازمان ل

را به باشگاه  یکنیباز یهر زمان که باشگاه - 7 - ۱ - 2

آن  یپزشک اطالعات و پرونده دیبا ی؛ مانتقال دهد گرید

 .بدهد دیباشگاه جد لیتحو زیرا ن کنیباز

 

 یپزشک مهیب - 7 - 2

 کنانیباز یورزش یپزشک مهیموظف به ب گیل یباشگاه ها هیکل

 .طرف قرارداد خود هستند انیو مرب

 کارت بیمه ورزشی بازیکنان الزامی است. -7- 3

 

 و مسابقات ینیتمر یورزشگاه ها یها یژگیو: ۸ ماده

خود را  یاجاره ا ای یسالن اختصاص دیبا یباشگاه م - 8 - 1

 .کند یمعرف گیبه سازمان ل

 مسابفه یامکانات محل برگزار - 8 - 2

 تخته تاتمی کی یحداقل دارا دیورزشگاه با - 8 - ۲ - 1

 انجام مسابقات باشد یبرا یاستاندارد در ابعاد قانون



 

 

، رختکن مناسب یدارا دیورزشگاه محل مسابقه با - 8 - ۲ - 2

 .باشد یبهداشت یها سیبهمراه سرو

نسبت به  دیمسابقه با یدر زمان برگزار زبانیم - 8 - ۲ - 3

اورژانس  وجود و بهتر است از دیاقدام نما اریپزشک نیتام

 .ردیدر محل مسابقه بهره گ زین

 

 سالن مسابقه -8 - 3

تاتمی شین دو کیوکوشین ، گیل یدارهایدر د - 8 - ۳ - 1

 8 دیمسابقه با نیمناسب داشته باشد و طول زم تیفیک دیبا

متر 3حاشیه امنیت از هر طرف  باشد. متر 8 متر و عرض آن

 باید در نظر گرفته شود.

، قبل از آغاز فصل دیبا یهر باشگاه م - 8 - ۳ - 2 

 رختکن یرا که محل مسابقه است و دارا یباشگاه

، و داوران همانیو م زبانیم یها میت یاستاندارد برا یها

در فصل  یشیو سرما یشیو گرما یمجهز به امکانات بهداشت

اعالم  گیسازمان ل ریرا به دب نیمختلف با ذکر ابعاد زم

 .کند

، تواند در هر زمان که بخواهد یم گیسازمان ل -8 - ۳ - 3

 تاتمی و امکاناتابعاد  یریاندازه گ یرا برا یبازرس

ارسال  گیخانه سازمان ل ریرا به دب جهیمسابقه اعزام و نت

 .کند

حق ندارد که بدون  یباشگاه چی، هدر طول فصل - 8 - ۳ - 4

 رییشده را تغ ی، محل ورزشگاه معرفگیسازمان ل یمجوز کتب

 .دهد

 ینگهدار یبرا یریگ یهر باشگاه موظف به پ - 8 - 3 - 5

ر طول فصل و در حد خود د یزبانیم ورزشگاه تاتمی مناسب 

محل  ورزشگاهمالک  کهی. ) باشگاه در صورتاستاندارد است

مسائل را  نیبا مالک ا ی، با قرارداد مشخصستیمسابقه ن

 نیبدهد که ا صیتشخ گی. اگر سازمان ل دینما حیروشن و تصر

، باشگاه موظف است که به دستورالعمل کار صورت نگرفته است

 تی. هر گونه عدم رعامورد عمل کند نیدر ا گیل مانساز یها

 شین یانضباط تهیدر کم گیسازمان ل یینها یرالعمل هادستو

. الزم به ذکر است قرارداد گردد یمطرح م کیوکوشین دو

 ایارجاع داده شده و  گیبه سازمان ل دهیاجاره منعقد گرد

 .دینما نیاستان مربوطه موارد فوق را تضم ئتیه نکهیا



 

 

 

 مواردی که موجب عدم انجام مسابقه می گردد – 8 - 4

انجام  تاتمی غیر استاندارد یرو دینبا گیمسابقه ل چیه

 .شود

هیچ مسابقه ای نباید بدون وجود تیم پزشکی و آمبوالنس 

 برگزار گردد

 

 یامکانات رسانه ا -5-۸

 زبانی، باشگاه مگیل یدارهایاز د کیدر هر  - 8 - ۵ - 1

رسانه  اریاخت در ریز یبا حداقل ها یموظف است امکانات

 قرار دهد .  یگروه یها

 ویدئو پرژکتور، میکروفوندستگاه  کیالف : 

  نتریو پر وتریب : کامپ

 نترنتیج : ا

 فاکس دستگاه یک د:

 

 نور سالن - 8 - 6

لوکس باشد ضمنا استفاده از  ۷۰۰ دیبا نیزم ییروشنا حداقل

 .ستیشود مجاز ن یچشم م یکه باعث نورزدگ ییالمپ ها

برتر( موظف  گیشرکت کننده در مسابقات ل یباشگاهها -8 - 7

 زبانیخود بوده و م میجهت ت هیمحل اسکان و تغذ هیبه ته

 ابیو ا هیمناسب محل مسابقات و اسکان، تغذ نینسبت به تام

 .باشدیو داوران مسابقه م ییو ذهاب جهت کادر اجرا

 

 یمقررات انضباط: ۹ماده 

شین دو  ایو  کیمنتخب سازمان ل تهیارجاع به کم - 9 - 1

 کیوکوشین

راجع  تواندیم گیمجموعه مقررات، سازمان ل نیچارچوب ا در

نفره  6 تهیرابطه کم نیعمل کند که در ا یبه موارد انضباط

 دییفوق مورد تا ماتیو تصم میراسا تصم لیشامل افراد ذ

 عبارتند از : تهیباشد. اعضا کم یباشگاه ها م یتمام



 

 

 جودو ونیفدراس سیئر بینا ایو  ریدب ای سیئر-1

 سازمان شین دو کیوکوشینرئیس یا دبیر و یا نایب رئیس  -2

 گیسازمان ل ریدب ای سیئر -3 

  ونیداوران فدراس تهیکم سیئر -4 

دو نفر از اعضا مجمع در هر سال که در ابتدا فصل و با  -5

 گردند.  یمجمع انتخاب م یرا

 ( گینفر حقوقدان )به انتخاب سازمان ل کی -6

به فرد منتخب  تهمعترض وابس میت ایتبصره : چنانچه فرد و 

به فرد على البدل که در انتخابات  یاز مجمع بود، حق را

 گردد تعلق خواهد گرفت.  یهمان سال مشخص م

 ونیسفدرا استیر صیموارد خاص بنا به تشخ ریو در سا

شین دو  یانضباط تهیکم یو قانون جیکماکان جلسات را

 ریدب ای سیئ. حضور ردینما یو اقدام م لیتشک کیوکوشین

 یمربوطه الزام یانضباط تهیجلسات کم هیدر کل گیل ازمانس

 .باشدیم

 

 یو بازرس قیدر امر تحق اراتیاخت - 9 - 2

هر گونه  یو بررس ی، حق بازرسگیسازمان ل - 9 - ۲ - 1

 را دارد و کنانیباشگاه ها و باز نیب یتوافق مال

حتمال نقض مقررات توسط باشگاه که ا یتوان در هر مورد یم

 شانی، اوجود داشته باشد انی، مسئوالن و مربکنانی، بازها

اسناد و مدارک را مورد  هیاحضار و کل یبازپرس یرا برا

 قرار دهد . یبررس

 یریجلوگ یبا مرب کنیباز کیاز استخدام  - 9 - 2 - 1 - 1

 .قرارداد او را باطل کند ایبه عمل آورد و 

، بر اساس بداند یرا که مقتض یهر اقدام - 9 - 2 - 1 - 2

،  گی، البته اخراج باشگاه از لنامه به اجرا بگذارد نییآ

 .قابل اجرا خواهد بود سهییر اتیه بیپس از تصو

آن ها  یمقررات برا نیکه در ا یبه جز موارد - 9 - ۲ - 2

 موارد ریمشخص وجود دارد در سا مهیجر



 

 

 یانضباط تهی، کمکه در متن مقررات مشخص شده است تخلف

 نییمجازات را تع کیوکوشین دو شین ایو  گیمنتخب سازمان ل

 .کند یم

 

 مراحل انجام کار و درخواست فرجام - 9 - 3

باشگاه  کنانیدر صورت بروز مشکل در مورد باز - 9 - ۳ - 1

، که در مجموعه مقررات حاضر گیها و مسئوالن آن ها در ل

ارجاع  یانضباط تهیمورد به کم دی، بانشده است ینیب شیپ

 .شود

 ایفرد  هیبر عل ی، مجازاتگیهر گاه سازمان ل - 9 - ۳ - 2

 ،در اسرع وقت دی، باردیباشگاه ها در نظر بگ

به صورت مستند  مهیصادره را که در متن آن جرم و جر یرأ

،  گیسازمان ل ریدب یو با امضا ی، به صورت کتبشده حیتشر

 افتیموضوع در نی. پس از اعالم ادعوا اعالم کند نیبه طرف

صادره  یکننده رأي هفت روز فرصت دارد تا كتب نسبت به رأ

 لیدال گیل نمدت حق دارد از سازما نیاعتراض کرده و در هم

 .صادره را درخواست کند یکامل رأ

 

 یتواند هماهنگ یباشگاه محکوم شده م ایفرد  - 9 - ۳ - 3

 .نظر بکند دیمجموعه مقررات درخواست تجد نیبا ا

 دیرس نیع دی، بانظر دیدرخواست تجد یبرا - 9 - ۳ - 4

 شین ای گیل سازمان وجه به حساب لایر ونیلیمبلغ دو م زیوار

سازمان  ریدب یبرا یدرخواست کتب کیهمراه  کیوکوشین دو

حداکثر  دیکار با نی. اارسال شود کیوکوشین دو شین گیل

در  رد،یصورت بگ مهیحکم جر افتیظرف هفت روز پس از در

، درخواست گیدعوا ، از سازمان ل نیاز طرف یکیکه  یصورت

تا هفت روز  ندتوا ی، ما کرده باشدر یکامل صدور رأ لیدال

 تهینظر کند تا در کم دی، درخواست تجدپاسخ افتیپس از در

و الزم االجرا  یینها تهیکم نیا میگردد و تصم یدگیفرجام رس

 .خواهد بود

 ریموارد ز دی، بادنظریبه همراه درخواست تجد - 9 - ۳ - 5

 شود : مهیضم زین

 درخواست  یها نهینامه در مورد زم کی:  الف



 

 

آن ها هم  دی، بادر دفاع از خود یب : در صورت وجود موارد

شرح داده شود و ذکر شود که چرا  قایبصورت کامال شفاف دق

 . نشده است رفتهیپذ گیصادره از سازمان ل یرأ

 .باشد قتیتواند روشن کننده حق یکه م یگریج : هر مورد د

 یفرجام م تهیدر صورت درخواست فرجام ، کم - 9 - 3 - 6

 را اعالم کند : ریتواند موارد ز

ماه به منظور  کی، به مدت یدگیانداختن رس قی: به تعو الف

  دیشواهد و مدارک جد افتنی

به پرونده  یدگیرا که در مراحل رس یگری: هر اقدام د ب

مربوط  یزمان یها تیتواند محدود یم تهیکم نی. االزم بداند

به درخواست  ایداده و  رییخود تغ دیبه پرونده را به صالحد

 مدارک را بدهد. ارسال، اجازه کننده

مستند و همراه با  یستیبا دیمدارک جد هیکل - 9 - ۳ - 7

باشد و امکان ارسال آن در مرحله قبل مقدور  یکاف لیدال

ر مرحله قبل به آن توجه مشخص شود د نکهیا اینباشد و 

 .نشده است

 ینیبازب قیدر پرونده صرفا از طر دنظریتجد - 9 - ۳ - 8

به  نکهیا مگر ،خواهد بود دیاسناد گذشته و مستندات جد

داده جازه حضور در مراحل کار پرونده ا کیدعوا در  نیطرف

، حق حضور در جلسات دعوا نیطرف لیوک ای. مشاور شود

فرجام اجازه دهد و  تهیکم نکهیرا ندارند مگر ا یدادرس

شود  یصادر م یمجوز حداقل هفت روز پس از شروع دادرس نیا

سازمان شین دو ، نیاز طرف یکی یو در صورت صدور مجوز برا

دعوت  حضور یبرا زیرا ن گریموظف است که طرف د کیوکوشین

 .کند

فرجام  تهیکم دیبه صالحد ،یزمان و نحوه دادرس - ۹ - ۳ - ۹

 در صورت عدم ی. حتشود یمشخص م

 .ابدی یادامه م یدادرس نیاز طرف کیهر  حضور

 را دارد: ریز اراتیفرجام اخت تهیکم - 9 - ۳ - 10

  دنظریرد درخواست تجد ای رفتنی: پذ الف

 که مناسب بداند :  یحکم صادره به هر نحو رییب: تغ

، که در قالب مجموعه ها مهیجر شیافزا ایشامل کاهش 

فرجام آن را در صورت  تهیشده باشد و کم ینیب شیمقررات پ

 .کند یاعمال م صیتشخ



 

 

شده و بر  تیدچار محدود دیفرجام نبا تهیکم - 9 - ۳ - 11

دادخواست  کی، مدارک غلط لیبه دل ایاساس شواهد نادرست 

 .ردیرا بپذ

 قیو حقا عیوقا رفتنیفرجام موظف به پذ تهیکم - 9 - ۳ - 12

 .است هیرخ داده تا زمان صدور حکم اول یهیبد

 

حق  تهیکم نیفرجام ، ا تهیصدور حکم کم یدر پ - 9 - ۳ - 13

 .دارد زیرا ن یدادرس یها نهیهز نییتع

 

  یقانون ندهینما -۹-٤

تواند در  یم یبا مؤسسه رسم کنی، بازباشگاه، کارمند کی

 .داشته باشد یمشاور حقوق اتیبه شکا یدگیمراجع رس

 

 ژهیو حق و ازیامت - 9 - 5

و  قاتی، حق انتشار تمام مطالب مربوط به تحقفرجام تهیکم

 .پرونده را ندارد یدادرس

 

 اختالفات - ۹ - 6

و  کنیباز ایباشگاه ها و  نیبروز هر گونه اختالف ب هنگام

مقررات در مورد  نی، که در او باشگاه یمرب ایباشگاه و 

 گی، ابتدا توسط سازمان لموجود نباشد حیآن راه حل صر

فرد  ایبه باشگاه و  یبه صورت کتب دیو گزارش آن با یبررس

داده  لیحوت کیوکوشین دو شین ریبه دب یمورد نظر و نسخه ا

و اتخاذ  یبررس یانضباط تهیدر کم ازیشود تا در صورت ن

است در صورت عدم توافق باشگاه و  یهی. بدردیقرار گ میتصم

 اریدر اخت ونیفدراس یمراتب با اعالم را یفرد شاک ای

 قرار خواهد گرفت. ییجهت حضور در محاکم قضا نیطرف

 

 یدرخواست دادرس - 9 - 7

 میموسسه که از تصم ای یبا مرب کنیباز ایگاه باشگاه  هر

تواند  ی، مباشد یناراض کیوکوشین دو شین یانضباط تهیکم

حداکثر تا  دیدرخواست با نیکند ا تی، فرجام شکاتهیبه کم



 

 

به  یبانک شیمدت هفت روز پس از صدور حکم به همراه عین ف

 دو شین گی، که به حساب سازمان للایر ونیلیم کیمبلغ 

داده  لیتحو ونیفدراس ری، به دبشده باشد زیوار کیوکوشین

کار  یریگ یپ یرا برا یا ندهیتواند نما یم کنی. بازشود

 . ندیخود برگز یفرجام بجا تهیدر کم

شده برسد  نییکه بعد از مدت تع ییتبصره : به درخواست ها

اثر  بی، ترتباشدرا به همراه نداشته  یبانک شیف نیع ای

 .شد دداده نخواه

 

 تعهد دادن مسئوالن  -9 - 8

بر اساس توافق با  دی، باباشگاه کیمسئوالن و کارکنان 

، عالوه بوعات و رسانه ها اظهار نظر کنندباشگاه خود در مط

اظهار نظر غیر مسئوالنه  یبر آن ، باشگاه موظف است که جلو

 گیسازمان ل ایباشگاه  ری، سا گیافراد خود را در مورد ل

تواند آن ها را  یم گیصورت ، سازمان ل نیا ری. در غردیبگ

با آن ها برخورد  ینامه انضباط نییاحضار و بر اساس آ

 .کند

 

 باشگاه  نیشرکت ب -۹ - ۹

 گیسازمان ل یآن از سو یکه قبال مجوز کتب یاز موارد ریغ

 موارد باشگاه حق ندارد که :  ری، در ساصادر شده باشد

 .شود کیشر گریسهام باشگاه د ایالف : در متعلقات 

 . شود رهیمد ئتیعضو ه گرید یب: در باشگاه

 . شرکت کند گرید یاداره باشگاه ای تیریمد ج: در

 .اعمال نفوذ کند گرید یاداره باشگاه ای تیرید: در مد

 

 رانیپرداخت به مد - 9 - 10

،  میمستق ریغ ای میها حق ندارند که به صورت مستق باشگاه

پاداش پرداخت کنند . در  گیسازمان ل یو اعضا رانیبه مد

با ، نامه نییاساس آصورت اقدام تخلف محسوب شده و بر 

 .باشگاه متخلف برخورد خواهد شد

 



 

 

 

 مشورت -9 - 11

 تیمسابقات ، فعال یتوانند در امر برگزار یها م باشگاه

 گیخود را به سازمان ل یمشورت اتیو ... نظر یبازرگان یها

 .ارائه کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیین نامه نقل و 

 انتقال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 کنانیمذاکره با باز: ۱ماده 

منوط به  گیدر سازمان ل کنیثبت قرارداد هر باز -۱ - ۱

مبلغ هر  نیباشد که ا یم کنانیپرداخت مبلغ ثبت نام باز

 گردد . یاعالم م گیسازمان ل قیساله از طر

مذاکره در  یتواند برا یهر باشگاه در هر زمان م - 1 - 2

برقرار  ارتباط ، با اوکنیباز کیمورد عقد قرارداد با 

را داشته  ریز طیاز شرا یکی کنی، باز نکهیکند به شرط ا

 . باشد

خارج  ایقرارداد نداشته باشد )داخل و  یالف : با باشگاه

 . از کشور(

 کنیاز باشگاه آن باز ی، مجوز کتبب : باشگاه خواهان

 داشته باشد. 

 کنیباز کیتواند حداکثر  ی، در هر فصل مهر باشگاه -1 - 3

 .با مجوز کار داشته باشد یخارج

 زانیاستان مربوطه به م اتیبت قرارداد در هثدر جهت  -4-۱

نوبت و به عنوان  کی یبرا ستیبا یدر صد رقم قرارداد م ۲۰

 نیاست ا یهیپرداخت گردد. بد اتیبه آن ه کنیحق رشد باز

فصل( قابل  مین ایمبلغ در هر نوبت انتقال ) اول و 

قرارداد  یدر برگه ها اتیپرداخت بوده و امضاء و مهر ه

 .گرددیم یتلق افتیبه منزله در کنانیباز

را  کنیتواند حداکثر نام هفت باز یم یهر باشگاه - 1 - 5

 .فصل به ثبت برساند کیدر 

و  دیشش نفره خود را کامل نما ستیل یاگر باشگاه - 1 - 6

و با نظر پزشک  دیگرد تیمصدوم در طول فصل دچار کنیباز کی

سازمان  یو اعالم کتب یینها میمتخصص و پزشک معتمد و تصم

فصل نباشد باشگاه  انیکردن تا پا یقادر به باز گیل

 کیخود خارج و  ستیمصدوم را از ل کنیتواند باز یمربوطه م

 .دیاو نما نیگزیجا کنیباز

 گیل یاز رده ها یکیفصل تنها در  کیدر  کنیهر باز - 1 - 7

 دسته دو مجاز به ایو  کی، دسته برتر

فصل مسابقات در  می. چنانچه نباشد یدر مسابقات م شرکت

و  یهمزمان باشد، با نامه کتب طیشرا یدارا گیرده ل

در زمان مقرر  دیموافقت دو باشگاه و تبت قرار داد جد

آن  ماندهیفصل باق میو در ن دیجد گیدر رده ل کنیحضور باز

 . باشد یسال بالمانع م



 

 

 

 با باشگاه ها کنانیمذاکره باز: ۲ ماده

 ندهینما لهیتواند شخصا یا بوس یآزاد م کنیهر باز -2 - 1

وارد  گیباشگاه حاضر در ل کیعقد قرارداد با  ی، برااش

 .مذاکره شود

تحت قرارداد، حق ندارد که بدون  یکنیباز چیه - ۲ - ۲

 گریباشگاه د کیباشگاهش با  یمجوز کتب

 ری، غیمذاکره بطور شفاه نیاگر ا ی، حتمذاکره شود وارد

. در صورت ردیصورت گ کنیباز ندهیتوسط نما ایو  میمستق

مشمول  گیاز طرف سازمان ل کنیباز ،یحالت نیاثبات چن

 .شود یم لایر ونیلیتا ده م ینقد مهیجر

 ، مسئوالنکنانیباز ان،یمرب قیکه از طر یهر باشگاه -2 - 3

تحت قرارداد مذاکره کند و  کنیباز کی، با یگریو هر فرد د

، ماده را نداشته باشد نیهم ۲-۱بند  طیشرا کنیآن باز

نامه رابطه  نییفوق عمل کرده است و طبق آ یبرخالف بندها

، مجازات یانضباط تهینامه کم نییو آ گیباشگاه ها و ل

 .خواهد شد

 

  یاعالم عموم: ۳ماده 

 کینسبت به استخدام  یگروه یرسانه ها، در یهر باشگاه

به باشگاه  وستنیابراز عالقه به پ گریاز باشگاه د کنیباز

طبق  شود و یم یتلق میمستق ری، مذاکره غدیخود را بنما

 خواهد شد. ینقد مهیباشگاه جر نیا ینامه انضباط نییآ

 

 فرم عقد قرارداد : ۴ ماده

 یاصل یدر فرمها دیبا باشگاه ها با کنانیباز یقراردادها

 قیکه ابتدا از طر فیشماره رد ی، دارایشده رنگ هیته

معتبر  یریکد رهگ افتیو پس از در لیسامانه ثبت نام تکم

 یو هر قرارداد لی، تکمگردندیم افتیدر گیاز سازمان ل

 .زش استو فاقد ار بودهخارج از فرم فوق قابل ثبت ن

 

 

 



 

 

 مدت قرارداد: ۵ ماده

فصل است،  ۳فصل و حداکثر  میحداقل نمدت قرارداد  -5 - 1

با ذکر روز آن در  دیشروع و خاتمه آن با قیدق خیتار

 قرارداد ذکر شود.

از  شیتواند ب یسال م ۱۸ ریز کنانیقرارداد با باز - 5 - 2

تواند در قالب قرارداد  یقرارداد نم نیا یسه فصل باشد ول

 ینامه محضر تیرضا نینوشته شده باشد و همچن یحرفه ا

 .باشد یم یالزام نیوالد

 یسال شمس کیدر  هایالزم به ذکر است هر فصل از باز *

 گردد. یبرگزار م

 

 

 کنانیحق الزحمه باز: ۶ ماده

 ریو غ ی، اعم از نقدکنانیباز یدستمزدها هیکل -6 - 1

 افتیدر قراردادها مشخص شود و تماما با در دی، باینقد

 پرداخت گردد. دیرس

 دیبا کنیباشگاه و باز نی، باجزاء قراردادتمام  - 6 - 2

 اجرا شود. قایدق

استان ثبت و در  جودو ئتیدر ه دیقراردادها با هیکل -6 - 3

ساعت به ثبت برسد و مالک  ۷۲با فاصله  زین گیسازمان ل

است )الزم به ذکر است  گی، زمان ثبت در سازمان لاجرا

بامداد روز بعد از انعقاد  قهیدق کیساعت از  ۷۲منظور از 

بعد از  اعتس ۷۲استان مربوطه شروع و تا  ئتیقرارداد در ه

 باشد.( یآن م

نامه عمل  نییآ نیهم 1-1برخالف بند  یاگر باشگاه -6 - 4

شود و در صورت  یم یمعرف ونیفدراس یانضباط تهی، به کمکند

، اجازه ان خسارت توسط باشگاهتا زمان جبر تیمحکوم

 .را ندارد یگرید کنیازاستخدام ب

 

  یغاتیتبل یقراردادها: ۷ ماده

و باشگاه بسته  کنیباز انیکه م یغاتیهر گونه قرارداد تبل

به صورت کامل  کنیدر قرارداد باز دیآن با اتیی، جزشود

 تیموظف به رعا کنی، بازصورت نیا ریذکر شود و در غ

 باشگاه است . یغاتیتبل یقراردادها



 

 

 

 محرمانه بودن قرارداد : ۸ماده 

امر  کیبه عنوان  دی، باو باشگاه کنیباز انیقرارداد م

 دیو باشگاه نبا کنیباز یشده و بدون مجوز کتب یتلق یخصوص

، به میمستق ریو چه بطور غ می، چه بطور مستقآن اتیجزئ

از باشگاه که حق  یرانی. تنها مدمنتقل شود یشخص ثالث

توانند از متن قرارداد مطلع  ی، مددانستن آن را دارن

نگه داشتن مفاد  یملزم به مخف زین شانیاست ا یهی. بدشود

هم  گیمحرمانه بودن شامل سازمان ل نی. اقراردادها هستند

 .شود یم

 

 کنانیاستفاده از باز یالزم برا طیشرا: ۹ ماده

تواند  یم یآزاد در طول فصل فقط در صورت کنیهر باز -9 - 1

او حداقل دو هفته  یکند که مجوز باز یباز میت کی یبرا

روز تمام از  14، صادر شده باشد )  داریقبل از شروع آن د

 شده باشد .( یصدور مجوز سپر

از سازمان  یمجوز کتب افتیباشگاه تنها در صورت در - 9 - 2

 تواند از یم کنیو صدور کارت باز گیل

 سود ببرد. کنیباز

 کنانیمراحل استخدام باز: ۱۰ ماده

تواند  یم یکنی، بازبخش نیا نیقوان دیاز د - 10 - 1

 ایشده و  یآزاد تلق کنیامضا کند که باز دیقرارداد جد

خود داشته  یاز باشگاه قبل یحساب مال هینامه و تسو تیرضا

 باشد.

 لیبا تکم دیآزاد با کنیباز کیثبت قرارداد با  - 10 - 2

 ریدب یو ارسال آن برا گیشده توسط سازمان ل هیفرم ته

 همراه باشد. گیسازمان ل

تحت قرارداد را به  کنیباز کیکه  میهر گاه بخواه - 10 - 3

 فرم دی، بامیصورت موقت استخدام کن

 هینامه و تسو تیشده را پر کرده و به همراه رضا هیته

، که در کنینسخه از قرارداد باز کیحساب باشگاه اصل و 

 گیسازمان ل یباشد برا دهیاستان به ثبت رس جودو ئتیه

 .میارسال کن



 

 

و در صورت لغو  ستین دیقرارداد موقت قابل تمد - 10 - 4

 یایحقوق و مزا دی، باشش ماه انیقبل از پا

 ی، نمفصل( مین انیتا پا کنیپرداخت شود و باز کنیباز

 کند. یخود باز یباشگاه اصل یتواند برا

 

 کنیباز کی یقراردادهاتعداد : ۱۱ ماده

باشگاه حق ندارد  کیتحت قرارداد با  یکنیباز چیه - ۱1 - 1

سازمان  یرا برا گریباشگاه د کیاستخدام در  یکه تقاضا

 .بفرستد گیل

توانند هر چند بار که  یم کنیباشگاه و باز - 11 - 2

 .کنند دیبخواهند قرارداد خود را تمد

 

 

 ابطال قرارداد:  ۱۲ ماده

که مورد نظر بوده و  یفصل انیقرارداد در پا - 12 - ۱

 ابدی یآن در قرارداد ذکر شده خاتمه م خیتار

. در تواند قبل از اتمام فصل فسخ شود یقرارداد م - 12 - 2

 ، بالفاصلهنیصورت پس از توافق طرف نیا

 دو شینسازمان و  گیبه سازمان ل یمورد به صورت کتب دیبا

 .شود اطالع داده کیوکوشین

تحت  کنیکه باز ی، در صورتکنیباز کیقرارداد با  - 12 - 3

 باشد و باشگاه گرید یقرارداد باشگاه

 ، اعتبار ندارد.با امر انتقال موافق نباشد مزبور

 

 

  دیاستخدام جد یبرا ی: نکات ضرور ۱۳ ماده

، یدائم تیمعلول لیکه قراردادش به دل یکنیاستخدام باز

اش مجاز  یباشگاه قبل ی، بدون مجوز کتبفسخ شده باشد

 .ستین

 

 



 

 

 : ثبت نام باشگاهها ۱۴ ماده

 قیتنها از طر یو کادر فن کنانیثبت نام باز هیکل - 14 - 1

 اعالم شده در جلسه مجمع یسامانه رسم

مهلت نقل و  انیدر مهلت مقرر انجام و پس از پا یعموم

هر باشگاه  د،یانتقاالت در هر فصل و قبل از شروع فصل جد

را به همراه  یریشده با کد رهگ دییموظف است که فرم تا

را  فهینظام وظ تیقراردادها و مدرک معتبر مشخص کننده وضع

 .دهد لیتحو کیوکوشین دو شین گیبه سازمان ل

 

  تی: قطع عضو۱۵ ماده

برتر انصراف داده و خارج  گیل تیکه از عضو یهر باشگاه

تحت  کنانیباز هیسقوط کرده باشد( کل نکهی، نه اشود

که قرارداد موقت امضا کرده  یی، به جز آن هاقراردادش

خواهند بود تا آن ها را بر اساس نظر  اری، در اختاند

از  یکند . بخش تقلمن یگرید ی، به باشگاه هاگیسازمان ل

سازمان  سهیرئ ئتی، بر اساس نظر هنقل و انتقال نیدرآمد ا

، به باشگاه خارج کنانیباز طیسن و شرا تیو با رعا گیل

 نی. اگر به هنگام اجرا مفاد اشود یپرداخت م گیشده از ل

 یرا مشخص م کنانیارزش باز یانضباط تهی، کمنبود ایبخش گو

 .ردیبپذ نراآ دیبا یکند و باشگاه م

 

 : مهلت نقل و انتقاالت ۱۶ ماده

روز بعد از خاتمه  کیفصل از  کیمهلت نقل و انتقاالت در 

، تا دو هفته قبل از شروع مسابقات کیوکوشین دو شینفصل 

 گیفصل سازمان ل میآن سال است و پس از آن در ن دیفصل جد

نقل و  یحداکثر مدت دو هفته برا یتواند با اعالم قبل یم

 یم گیعضو ل یزمان باشگاه ها نیانتقاالت اعالم دارد در ا

نامه نقل و انتقاالت در  نییمفاد آ قیدق تیتوانند با رعا

نکرده باشند حداکثر  لیشش نفره خود را تکم ستیل کهیصورت

باشند قرارداد منعقد  طیکه حائز شرا دیجد کنیبا سه باز

 .ندینما

 

 

 



 

 

 : انتقال موقت انتقال موقت۱۷ ماده

به شرط موافقت مجمع در شروع  کنیباز کیانتقال  یبه معن 

 است :  ریفصل و شروط ز

حاضر در  ی، از باشگاه هافصل کیالف : انتقال موقت در 

 نیآئ نیا کیها طبق ظوابط اعالم شده و ماده  گیل هیکل

 یاصل داز مدت قراردا ی، بخشنامه مجاز است ) مدت انتقال

 شود.( یباشگاه انتقال دهنده موقت محسوب م ای کن،یباز

 دیبا رندهی، باشگاه گکنیباز کیب : در صورت انتقال موقت 

فصل از مسابقات  میمدت حداقل ن یبا او برا دیتعهد نما

 کی، در صورت انجام ) در هر حال دیقرارداد منعقد نما

تواند  ی، نمفصل میمذبور به مدت ن کنی، بازانتقال موقت

 کند.(  یباشگاه انتقال دهنده باز یبرا

باشگاه  کی یتواند برا یفصل حداکثر م کیدر  کنیباز کیج: 

 . کند یسر کشور بازدر سرا

در باشگاه  یدو باشگاه و اجازه باز ضیتعو انید: فاصله م

 چهارده روز تمام باشد. دیبا یدوم حداقل م

 

 تحت قرارداد  کنانی: باز ۱۸ ماده

محدوده در  گریتحت قرارداد باشگاه د کنیباز کیاستخدام 

 است :  سریم ریز طی، تحت شرازمان مجاز نقل و انتقاالت

 هیو فرم ته دهیبه توافق رس گریکدیالف : دو باشگاه با 

و  گیو به سازمان ل لیرا تکم گیشده توسط سازمان ل

 . ارائه کنند ونیفدراس

فرم مربوط به توافق دو باشگاه  دی، باداری: باشگاه خر ب

، را کنینسخه از قرارداد خود و آن باز کیو  کنیو باز

 . ندک میتسل گیثبت ، به سازمان ل یبرا

ها  نهیهز ریحق انتقال و سا دیبا ی، مداریج : باشگاه خر

 . پرداخت کند نی، بر اساس توافق طرفرا

سازمان  ریدب ی، از سوانتقال تصح یصدور گواه ید: در پ

شده حق استفاده از  نییدر زمان تع دار،ی، باشگاه خرگیل

 .را خواهد داشت کنیباز

 

 



 

 

 

 آزاد  کنانی: باز ۱۹ ماده

قرارداد  یباشگاه چیکه با ه یکنیآزاد : باز کنیباز فیتعر

اتمام  یبا باشگاه قبل یقرارداد و اینداشته و  یرسم

کرده باشد. بر اساس  افتیدر یحساب مال هیو تسو افتهی

تواند به استخدام هر  یآزاد م کنیباز کی، بخش نیمقررات ا

 د.یاست در آ لیباشگاه که ما

 : وجه انتقال ۲۰ماده 

را به باشگاه  یهمان وجه دی، باکنیباز داریخر باشگاه

 نیطرف نیواگذار کننده پرداخت کند که در موافقت نامه ب

 .ذکر شده است

 

 : روش پرداخت پول۲۱ ماده

موارد  ریپرداخت قرارداد و سا شیمبالغ پ هیکل - 21 - 1

که در قرارداد درج شده از  یآت ی، پرداخت هامربوط به آن

 .شود یپرداخت م داریباشگاه خر یسو

کرد و بعد  یداریرا خر یکنی، بازیهر باشگاه - 21 - 2

 دی، بافروخت گرید یرا به باشگاه یبالفاصله و

اقدام  کنیبا باز یحساب مال هینسبت به تسو بالفاصله

 .دینما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیین نامه نقل و 

 انتقاالت مربیان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  اتیکل

با باشگاه ها  کیوکوشین دو شین یها میت یکادر فن انیمرب

خود  ی، در کادر فنگیل میدهند که هر ت یم لیرا تشک گیل

 یفن تهیکم دییباشد که به تا یم ینفر سرمرب کی یدارا

 باشد.  دهیرس

که از خارج از کشور مدرک  یافراد یگریتبصره : درجه مرب

 یابیارز کیوکوشین دو شینآموزش  تهیاخذ کنند توسط کم

 یتمام نیمعادل آن صادر خواهد شد . همچن یابیمدرک ارزش

و  یبه دو زبان فارس دیبا یخارج انیمرب یقرارداد ها

 به امضاء هر دو طرف قرارداد برسد. یسیانگل

 

 استخدام و ثبت نام  ی: قراردادها۱ ماده

فرد را به عنوان  کیحق استخدام  یباشگاه ها تنها در صورت

 دارند که : یسرمرب

فرد در قرارداد او و باشگاه  یالف : موارد استخدام 

 . شودنوشته 

ثبت شود که در  گیقرارداد استخدام توسط سازمان ل نیب : ا

 .ستقرارداد فاقد اعتبار ا نصورتیا ریغ

بوده که به  یگریسرمرب نامهیگواه یدارا دیبا یج : سر مرب

 باشد. دهیرس یفن تهیکم دیتائ

 

 : مفاد قرارداد استخدام۲ ماده

شده توسط سازمان  هیدر فرم ته دی، باقرارداد فوق -2 - 1

 .گردد نیتدو گیل

در متن قرارداد  نیطرف ی، از سوفسخ قرارداد طیشرا -۲ - ۲

 .ذکر شده باشد یبه روشن

 

 : مراحل ثبت قرارداد۳ ماده

و باشگاه (  ی) مرب نیطرف یقرارداد پس از امضا - 31 - 1

 جودو ئتی، در محل هباشگاه ندهیو نما یبا حضور مرب دیبا

 .ه ثبت برساننداستان قرارداد را ب



 

 

باشگاه موظف است که ظرف هفت  پس از عقد قرارداد ، - 3 - 2

 ثبت به یقرارداد را برا نی، اروز

 . ارائه دهد گیل سازمان

 

 یم گیسازمان ل ریدب ای شین دو کیوکوشین ریز طی* تحت شرا

تواند قرارداد را ثبت نکند و بالدرنگ به باشگاه خبر دهد 

 : 

 . ه باشدنشد تیرعا ۱الف : بند 

قرارداد داشته باشد و آن  گرید یبا باشگاه یب : سرمرب

 .رداد همچنان پا برجا و نافذ باشدقرا

 

 : ابطال ثبت قرارداد۴ ماده

 ی، تقاضایتوانند به صورت کتب یم نیاز طرف کیهر  - 4 - 1

 .ابطال قرارداد را داشته باشند

حق باطل کردن  یانضباط تهیکم ریز طیتحت شرا -4 - 2

 قرارداد را دارد

داشته  تیهر دو طرف قرارداد به فسخ آن رضا - 4 - ۲ - 1

 شده باشد. یزمان آن منقض ایباشند 

موجه و قابل قبول سازمان  لیبدون دال یمرب - 4 - ۲ - 2

 کرده باشد یشانه خال فشی، از انجام وظاگیل

خواهد  مهیجر یانضباط تهیصورت بر اساس نظر کم نیدر ا که

 .شد

با موافقت باشگاه در  یسرمرب کیکه  یمدت زمان - 4 - 3

 ،ندیب یداخل کشور دوره آموزش م ایخارج 

 یمحسوب م یاز مدت زمان قرارداد با باشگاه داخل یجزئ

 .شود

 

 یو کادر فن انیمرب ژهیمشکالت و ی: بررس۵ ماده

قرارداد ) باشگاه و  نیطرف انیهر گونه اختالف که م - 5 - 1

که  گیمنتخب سازمان ل تهی، توسط کمافتد ی( اتفاق م یمرب

قرار  یاست مورد بررس دهیگرد دییتوسط مجمع انتخاب و تا

 .ردیگ یم



 

 

توانند در صورت رخ  یقرارداد م نیاز طرف کیهر  -5 - 2

 .کنند تیشکا یانضباط تهی، به کمدادن اختالف

سازمان  رخانهیبه دب یبه صورت کتب دیبا تیشکا نیا - 5 - 3

به  لایر 000/000/1، شیداده شود به همراه آن ف لیتحو گیل

 .پرداخت شود گیحساب سازمان ل

 یابالغ م گیسازمان ل ریتوسط دب یانضباط تهکمی حکم -4-5 

از  یبه صورت کتب یانضباط تهی، کماعالم آن یشود و برا

 ی، آن ها مندیایب یانضباط تهیکند به کم یدعوت م نیطرف

خود به  یقانون ندهیبه همراه نما ای ییتوانند به تنها

سازمان جهت ابالغ ارائه  ریصادره به دب یبروند و رأ تهیکم

 .شود یم

 کیخود  یتوانند برا یدعوا م نیاز طرف کیهر  -۵ - ۵

استخدام کرده و حداقل چهارده روز قبل از  یمشاور حقوق

 یدعوا معرف گریو طرف د ریرا به دب ی، وتیبه شکا یدگیرس

 .کنند


