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دارد

ریاست محترم هیأت اسکیت استان 
با سالم    

                 احتراماً ضمن تشکر از مساعدت های جنابعالی به اطالع می رساند این فدراسیون در نظر دارد پانزدهمین دوره لیگ 
برتراسکیت اینالین هاکی آقایان و سیزدهمین دوره لیگ برتر اسکیت اینالین هاکی بانوان را با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی برگزار نماید. لذا مقتضی است دستور فرمایید اقدامات الزم به منظور اطالع رسانی صورت پذیرد . ضمناً تیم ها می بایست 
حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ ١٤٠١/٠٧/٣٠ تصویر فیش واریزی خود را به شماره ٠٩١٢١٥٨٢٠٤٨ آقای یوسف حیدری ارسال 

نمایند. 
**شایان ذکر است مدارک تیم ها می بایست تا یک هفته قبل از شروع مرحله اول لیگ به انجمن اسکیت هاکی تحویل داده شود.  

در صورت هرگونه سوال احتمالی با آقای یوسف حیدری تماس حاصل نمایند.
مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مسابقه:

 - تکمیل و ارسال معرفی نامه  و قراداد پیوست ممهور به مهر هیئت اسکیت استان.
 - ورودی تیم ها جهت شرکت در مسابقات ٨٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال به شماره کارت ٦٠٣٧٩٩٧٥٩٩٢٣٠٤٣١ بنام فدراسیون اسکیت خواهد 

بود.
 - همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر ( کارت ملی یا شناسنامه ) ، بیمه ورزشی با تاریخ معتبر و کارت عضویت فدراسیون الزامی است.

نکته: به معرفی نامه و قرارداد فاقد تاییدیه هیئت اسکیت استان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرایط و ضوابط برگزاری مسابقات:

 - تعداد بازیکنان هرتیم حداکثر١٦ ورزشکار (متشکل از ١٤ بازیکن و ٢ دروازه بان) و حداقل٧ ورزشکار(متشکل از ٦ بازیکن و ١                   
دروازه بان).

- مسابقات در ٤ مرحله برگزار خواهد شد.
   تبصره : اضافه نمودن ورزشکار مازاد بر تعداد اعالمی منوط به تایید انجمن اسکیت هاکی خواهد بود.  

- هر تیم می تواند یک مربی،یک کمک مربی،یک مربی بدنساز و یک سرپرست معرفی نماید.
- بازیکنان موظف به داشتن دو دست لباس متحدالشکل شماره دار و تجهیزات استاندارد می باشند .

- قوانین اجرایی مطابق با کتاب داوری جدید اینالین هاکی اعمال می گردد.
- استفاده از زیورآالت (دستبند، گردنبند، گوشواره) و نوشتن القاب بازیکنان برروی لباس و تجهیزات ممنوع می باشد.

- اعتراض تیم ها توسط مربی یا سرپرست با پرداخت ٤.٠٠٠.٠٠٠ ریال بصورت نقدی و تا ٣٠ دقیقه بعد از اتمام بازی مورد قبول می باشد.
- به تیم های اول تا سوم کاپ،مدال و حکم قهرمانی اهدا می گردد.

- به بهترین گلزن،بهترین پاسورگل و امتیازآورترین بازیکن حکم اهدا خواهد شد.
- مسابقات با رعایت کامل قوانین و پروتکل های بهداشتی و ارائه تست منفی PCR  یا کارت تزریق دو دوز واکسن برگزار خواهد شد.

- نحوه برگزاری و قرعه کشی تیم ها توسط انجمن اعالم خواهد شد.
- زمان و محل برگزاری مرحله اول مسابقات

مسابقات آقایان : پنجشنبه ، جمعه ۱۲ و۱۳ آبان             مسابقات بانوان : پنجشنبه و جمعه ۱۹  و  ۲۰  آبان 
        استان و محل برگزاری : متعاقباً اعالم خواهدشد.


