تاريخ /273/272/3 :ص97/
شماره :

97/3/8

پيوست:

وزارت ورزش و جوانان
فدراسيون
هندبال جمهوری اسالمی ايران بسمه تعالی

HANDBALL FEDERATION of I.R.IRAN

آئين نامه اجرايي مناطق هشتگانه هندبال
مقدمه:
با توجه به بررسی بعمل آمده و ارزيابی برنامه عملياتی سال گذشته  ،آئين نامه پيشنهادی تهيه و در
اختيار رؤسای هيئت ها قرار گرفت  .در نهايت پس از دريافت نقطه نظرات کارشناسی در جلسه مورخ
 97/2/23که با حضور مديران مناطق و رئيس محترم فدراسيون تشکيل شد ،آئين نامه جديد تصويب
و بشرح زير ابالغ می گردد.

اهداف منطقه بندی کردن هندبال در کشور

 -1بهره مندی از پتانسيل ها و فرصت های موجود در سراسر کشور
 -2جلوگيری از اتالف هزينه و زمان با کاهش مسافت رفت و آمدهای بين شهری
 -3استفاده از خرد جمعی و بهره مندی از کليه ظرفيت های مديريتی کشور
 -4شناسايی و پرورش افراد مستعد در پايگاه ها و کمپ های استعدادپروری مناطق
 -5ترويج و توسعه پايدار هندبال پايه
 -6ارج نهادن به نيروهای توانمند فعال در کليه مناطق کشور و استفاده بهينه از توانمندی های
آنها
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وزارت ورزش و جوانان
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هندبال
هشتگانه
مناطق
ليست
HANDBALL FEDERATION of I.R.IRAN
رديف نام منطقه
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خراسان رضوی

سمنان

خراسان شمالي

گلستان

مشهد

سمنان

بجنورد

گلستان

تهران

مازندران

قم

البرز

گيالن

تهران

ساری

قم

کرج

رشت

آذربايجان شرقي

قزوين

آذربايجان غربي

اردبيل

زنجان

تبريز

قزوين

اروميه

اردبيل

زنجان

کرمانشاه

همدان

کردستان

ايالم

کرمانشاه

همدان

سنندج

ايالم

اصفهان

مرکزی

لرستان

اصفهان

اراک

خرم آباد

کرمان

سيستان و بلوچستان

يزد

خراسان جنوبي

کرمان

زاهدان

يزد

بيرجند

خوزستان

چهارمحال و بختياری

کهکيلويه و بويراحمد

اهواز

شهرکرد

ياسوج

فارس

هرمزگان

بوشهر

کيش

شيراز

بندرعباس

بوشهر

کيش
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وزارت ورزش و جوانان
فدراسيون
هندبال جمهوری اسالمی ايران
عوامل اجرايي در منطقه
HANDBALL FEDERATION of I.R.IRAN
بند  -1مدير منطقه
الف -مدير منطقه به عنوان نماينده فدراسيون در منطقه می باشد و کليه امور محوله را در سطح
منطقه و با هماهنگی کميته امور استانها و نايب رئيس فدراسيون اجرا و نظارت می نمايد( .با
رعايت کامل قوانين و دستورالعمل های مربوطه)
ب -مدير از ميان رؤسای هيئت های استانی همان منطقه ،توسط نايب رئيس فدراسيون پيشنهاد
و با ابالغ رئيس فدراسيون به مدت حداکثر سه سال منصوب می شود ( .حداکثر تا پايان دوره
رياست هيئت )
ج -در صورتی که در منطقه ای انتخاب مدير از بين رؤسای استانها ميسر نباشد کميته تعيين
وضعيت می تواند يک نفر خارج از رؤسای هيئت های آن منطقه را به عنوان مدير منطقه به رئيس
فدراسيون پيشنهاد کند .اين کميته متشکل از سه مدير منطقه است که با انتخاب کميته امور
استانها تعيين می شوند.
د -مديران مناطق بايد کليه امورات مربوط به منطقه را مستقيماً از طريق کميته امور استان های
فدراسيون پيگيری و حل و فصل نمايند.
بند  -2دبير منطقه
الف  -دبير منطقه از کارشناسان وترجيحاً از خبرگان پيشکسوت منطقه که توانايی فعاليت اجرايی
را دارند توسط مدير پيشنهاد و پس از تأييد کميته امور استانها با ابالغ رئيس فدراسيون منصوب
می شود.
ب -دبير موظف است از کميته های اجرايی(داوران -مربيان) استانها در اجرای برنامه های منطقه
استفاده موثر نمايد.
ج -دبير بايد از بين کارشناسان استعداديابی منطقه و با هماهنگی کميته استعداديابی فدراسيون
يک نفر را به عنوان مسئول استعداديابی منطقه به مدير منطقه جهت صدور ابالغ معرفی نمايد.
د -در اجرای کليه مسابقات دبير منطقه موظف است که هماهنگی الزم را با کميته مسابقات
فدراسيون به عمل آورد.
بند  -3نايب رئيس بانوان
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وزارت ورزش و جوانان
فدراسيون
هندبال جمهوری اسالمی ايران
مدير منطقه از بين نواب رئيس
،
نوان
با
بخش
های
برنامه
الف -جهت تسريع و بهبود در برگزاری
HANDBALL FEDERATION of I.R.IRAN
هيئت های استانی يک فرد فعال را انتخاب و با هماهنگی نايب رئيس بانوان فدراسيون به عنوان
نايب رئيس بانوان منصوب نمايد.
ماده  -2شرح وظايف مناطق
بند  -1برنامه ريزی جهت اجرای تقويم فدراسيون و تدوين برنامه های اجرايی
بند  -2بر نامه ريزی و تهيه تقويم منطقه با هماهنگی رؤسای هيئت هندبال استانها و عوامل
اجرايی آنها ( با توجه به تقويم فدراسيون )
بند  -3برنامه ريزی و هماهنگی با انجمن های هندبال آموزش و پرورش به منظور استفاده از
ظرفيت های اين ارکان و تشکيل کانون های استعداديابی
بند  -4جذب اسپانسر و استفاده از منابع اقتصادی از طريق تشکيل ستاد جذب امکانات و منابع
( به منظور تأمين هزينه های کانون ها و کمپ های استعداديابی)
بند  -5برگزاری مسابقات منطقه در رده های سنی نونهاالن  ،نوجوانان و جوانان در مرحله
مقدماتی و اعزام تيم های اول و دوم منطقه به مسابقات مرحله نهايی ( در دو بخش دختران و
پسران)
بند  -6برگزاری جشنواره های اختصاصی هر منطقه  ،جشنواره های استعداديابی مدارس هندبال ،
جشنواره فرشتگان و جشنواره فرزانگان ( با هماهنگی کميته مسابقات فدراسيون)
بند  -7برنامه ريزی جهت برگزاری سمپوزيوم ها و کنگره های آموزشی و دوره های آموزشی ويژه
مربيان و داوران ( با هماهنگی کميته آموزش فدراسيون)
بند  -8برگزاری مجمع هم انديشی منطقه با حضور مدير ،دبير و نايب رئيس منطقه ،رؤسا و نواب
رئيس هيئت های استانی  ،مسئولين انجمن هندبال آموزشگاههای استانها و رئيس فدراسيون (حداقل
يک بار در سال ).
بند  -9برگزاری جلسات برنامه ريزی منطقه حداقل هر سه ماه يکبار  ،با حضور رؤسای هيئت ها و
عوامل اجرايی هيئت های استانی (هر بار در يک استان)
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وزارت ورزش و جوانان
فدراسيون
هندبال جمهوری اسالمی ايران
HANDBALLکاری با شرح وظايف اصلی و
FEDERATIONتداخل موازی
آن نبايد هيچگونه
بند  -10نفس تشکيل منطقه و فعاليت
of I.R.IRAN
قانونی رؤسای محترم هيئت های استانی داشته باشد  ،به طوری که کليه وظايف هيئت هخای استانی
از جمل ه برگزاری دوره های ارتقاء داوری و مربيگری و برگزاری مسابقات باشگاهی و درون استانی
بايستی با قوت و قدرت بيشتر بايستی توسط هيئت های استان پيگيری و اجرا شود.
بند  -11در صورت عدم رضايت رؤسای هيئت های تحت پوشش منطقه از مدير منطقه  ،فدراسيون
نسبت به بررسی عملکرد وی اقدام و در نهايت تصميم گيری خواهد نمود.
بند  -12تهيه و ارسال گزارش فعاليت های انجام شده منطقه با ارائه مستندات به فدراسيون و
نگهداری سوابق و دفاتر در منطقه
بند  -13هماهنگی با کميته های فدراسيون در رابطه با اطالعات فنی.
ماده  -3آئين نامه مسابقات منطقه
بند  -1اجرای مسابقات برابر ضوابط و آئين نامه کميته مسابقات فدراسيون در دو بخش دختران و
پسران صورت می گيرد.
بند  -2مسابقات در دو مرحله مقدماتی و نهايی در هر سه رده سنی نونهاالن – نوجوانان – جوانان
برگزار خواهد شد.
بند  -3مرحله مقدماتی  :از هر استان حداقل دو تيم در اين مرحله شرکت خواهند کرد (برای
حضور تيمهای استانها محدوديتی در نظر گرفته نشود) .اين مرحله در محدوده زمانی که فدراسيون
مشخص نموده اجرا می گردد .مبلغ ورودی تيمها بين  1/000/000/-ريال تا  5/000/000/-ريال
خواهد بود که با تصويب مجمع منطقه توسط تيمهای شرکت کننده پرداخت می شود .
تبصره  -1هزينه پراخت حق الزحمه داوران برابر  % 50اشل فدراسيون از اين محل پرداخت و
اسکان و تغذيه داوران بعهده ميزبان می باشد ( .استفاده از داوران با هماهنگی کميته داوران استان
ميزبان و با هماهنگی مدير منطقه خواهد بود) .
 ميزبانی مسابقات در تمامی استانهای منطقه تقسيم و اجرا خواهد شد.بند  -4مسابقات مرحله نهايی به صورت متمرکز در دو منطقه شمال و جنوب کشور و به ميزبانی
استانهای متقاضی توسط کميته مسابقات فدراسيون برگزار می شود .
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وزارت ورزش و جوانان
فدراسيون
هندبال جمهوری اسالمی ايران
دريافت نخواهد شد و پرداخت
ورودی
مرحله
اين
در
تبصره  -2از تيمهای شرکت کننده
HANDBALL FEDERATION of I.R.IRAN
حق الزحمه داوران به عهده فدراسيون و اسکان تيمها و تغذيه داوران به عهده ميزبان خواهد بود.
مدال ،حکم و کاپ مسابقات توسط فدراسيون و با همکاری ميزبان تهيه می شود.
بند  -5برگزاری سوپر جام (جايزه بزرگ)  :با شرکت تيمهای اول و دوم شمال و جنوب در رده های
سنی نونهاالن ،نوجوانان و جوانان ( در دو بخش بانوان و آقايان ) در يکی از مناسبتها با ميزبانی
متقاضيان همه ساله برگزار خواهد شد.
تبصره  -3سوپر جام  97در رده های سنی( در دو بخش آقايان و بانوان) به مناسبت دهه فجر و
به ميزبانی متقاضيان با تأمين هزينه های حق الزحمه ،اسکان تيم ها و تغذيه داوران برگزار خواهد
شد ( .مصوبه جلسه مديران مناطق  97/2/23فدراسيون هندبال)
تبصره  :4موارد ديده نشده در اين آئين نامه پس از پيشنهاد مديران مناطق و تصويب در
فدراسيون به آن اضافه خواهد شد.
بند  -6بازيکنان هر اس تان می توانند فقط در منطقه محل سکونت خود بازی کنند و در هيچ
منطقه ديگری نمی توانند بازی کنند.
بند  -7حتی در صورتيکه بازيکنی با باشگاهی قرارداد داشته باشد ،در بازيهای مناطق الزاماً
می بايست در منطقه محل تولد خود بازی کند .
بند  -8در صورتيکه محل سکونت و يا تحصيل بازيکنی تغيير کرده باشد ،با ارائه مدارک مستدل و
پس از کسب مجوز از کميته مسابقات و کميته امور استانهای فدراسيون می تواند در محل جديد
بازی کند.
بند  -9تيمهای قهرمان و نايب قهرمان هر منطقه موظف می باشند با نظر و معرفی استعدادياب
منطقه خود حداقل  3بازيکن از ساير تيمهايی که در مسابقات مرحله مقدماتی شرکت نموده و
حذف شده اند را استفاده نمايد( حضور دو تيم از هر منطقه الزامی است).
بند  -10کليه بازيکنان زير  18سال ( با قرارداد و بدون قرارداد) برای خروج از استان الزاماً بايستی
رضايت نامه ولی و هيئت استان مربوطه را داشته باشند .
بند  -11رؤسای هيئت ها از مربيگری در تيمهای خود امتناع فرمايند.
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وزارت ورزش و جوانان
فدراسيون
اسالمی
جمهوری
ايران بين مسئولين منطقه و هيئت های استانی  ،مدير منطقه
اختالف يا مشکل
صورت بروز
هندبال  -12در
بند
HANDBALL FEDERATION of I.R.IRAN
بايد اختالف را با کميته امور استانهای فدراسيون مطرح و شأن و جايگاه رئيس هيئت استانها ،
کرامت و حرمت انسانی آنها حفظ گردد و با تعامل و همکاری در بهبود امور تالش شود.
اين آئين نامه از تاريخ ابالغ (خرداد  )97اجرايی خواهد بود و بخشنامه های قبلی فاقد اعتبار
می باشد.

کميته امور استانها
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