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 بسمه تعالی 

 آئين نامه اجرايي مناطق هشتگانه هندبال

 98در سال 
 

 اهداف منطقه بندی کردن هندبال در کشور

 استعداديابی  -1

 توسعه -2

 استفاده از خرد جمعی و بهره مندی از مديريت خالق کشور -3

 استعدادها در طول سال   پرورشپشتوانه سازی برای تيمهای ملی و  -4

 ود در سراسر کشور موج یبهره مندی از پتانسيلها -5

 مدار استانهاخالق ابها دادن به نيروهای خدوم و  -6

  طوالنی بمدت ها جاده در تردد از جلوگيری و وقت ،صرفه جويی در هزينه  -7

بهره گيری از نيروهای کارشناس و خبره که تجارب ارزنده در مربيگری ، مديريت ، داوری دارند و  -8

 ناطق و استانهادر مفضايی برای فعاليت های آنها ايجاد 

 توجه به عدم تمرکز  -9

و تربيت نسل نوپا و مستعد در پايگاهها و نگهداری و پرورش  ناديدهشناخت نخبه ها و استعدادهای  -10

 ايجاد می شود.  مناطقکه در آنها در کمپهای تيم ملی 

  ها در هندبال پايه و درگير نمودن خانوادهو ورزش همگانی  مشارکت عام -11

 در کل کشورهمسان سازی آموزش  -12

مستعدان واجد شرايط جهت شرکت در اردوهای تيم ملی در رده های سنی برنامه ريزی برای  -13

 مختلف پسران و دختران 
 

 

 

 آئين نامه فني و اجرايي مناطق (1ماده )
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  کشور به هشت منطقه بر اساس تقسيمات قبلی تقسيم می شود.  -1

د نانتخاب می شو برای يکسال ی و توسط رئيس فدراسيونيأت استانهحتی االمکان از بين رؤسای  مناطق مديران -2

  (.خواهد بودامکان پذير مدير فدراسيون تغيير  صالحديددر صورت )

 مدير منطقه به عنوان نماينده فدراسيون و هماهنگ با اهداف و برنامه های راهبردی فدراسيون می باشد.  -3

با ابالغ  از بين خبرگان و کارشناسان منطقه فدراسيون يدو تأي هاد مدير منطقهبا پيشن ه منطقدبير و نايب رئيس  -4

  مدير منطقه منصوب می شوند.

با منطقه هر  مستعد ایه استان يکی از محل پايگاه در مناطق و دختران و پسران هشت پايگاه قهرمانیايجاد  -5

استان  بعهده مکانات تأمين ا خواهد بود که تأييد فدراسيون  ، با هماهنگی کميته استعداديابی وتشخيص مدير

 می باشد. منطقه از محل اسپانسران يمحل پايگاه و تأمين حق الزحمه مرب

محل  منطقه بعهده و منابع تأمين امکانات که  کشور مستعدپايه در چهار منطقه  هندبال چهار کمپ تيم ملیايجاد  -6

 می باشد. مربيان بعهده فدراسيونانتخاب  و برنامه تدوين  و کمپ

و  با هماهنگی وچينش داوران را بر عهده دارد  منطقه کميته داوران  ، مسئول منطقه هر يته داوران درکمايجاد  -7

 داوران مسابقات را مشخص خواهد کرد.  کميته داوران فدراسيون  ابالغ

 جهت نظارت بر فدراسيون و استعداديابی  آموزش مربيان و کميته نظر  بادر هر منطقه  يک مربی استعدادياب   -8

  . با ابالغ مدير منطقه منصوب می شودفعاليتهای استعداديابی و آموزش های الزم بازيکنان و مربيان 

نخواهند بازی حق منطقه ديگری در منطقه محل سکونت خود بازی کنند و در هيچ  بايدبازيکنان بومی هر استان  -9

 (.در منطقه ديگر حتی با باشگاهی که قرارداد دارند) داشت 

خود بازی  سکونتدر منطقه محل  بايد در مسابقات منطقه ايید الزاماً رنقرارداد دا هابا باشگاه بازيکنانی که: 1تبصره 

  زمان برگزاری مسابقات باشگاهی با باشگاه مطبوع خود بازی نمايند. د و در نکن

  در آن استان باشد. ویکه محل سکونت و يا تحصيل  محسوب می شود ی بومیانبازيکن: 2تبصره 
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و يا دوره های  در کالس های دانش افزايیدر طول سال می بايست  استعداديابی و آموزشی مناطق  مربيان معين -10

 حضور يابند. فدراسيون آموزشی

 . فرمايندتيم های خود امتناع  دراز مربيگری  الزاماً یاستان های هيئت رؤسای محترم -11

از استان مربوطه  یداد( برای خروج از استان الزاماً می بايستسال )با قرارداد يا بدون قرار 18کليه بازيکنان زير  -12

 داشته باشند.رضايت نامه 

منطقه ای ) مراحل مختلف( بايد دارای رضايت  –کليه بازيکنان دختر و پسر جهت شرکت در مسابقات استانی  -13

  باشند.نامه ولی و گواهی صحت سالمت 

 می گردد.برگزار در استان متقاضی  و طول سال شور دردر جلسات هم انديشی منطقه و ک گردهمايی مديران -14

 حداقل يک ماه قبل صورت پذيرد. برگزاری مسابقات استانی اجباری و بر اساس تقويم مسابقات مناطق فدراسيون -15

به منظور جلوگيری از حذف بازيکنان شاخص در تيمهايی که از دور مسابقات استانی حذف می شوند با نظر و  -16

ن استعداديابی استان تيمهای قهرمان و نايب قهرمان با اولويت تيم قهرمان استان هر تيم حداقل معرفی مربی معي

 استفاده نمايند. مسئوليت آن به عهده رئيس هيئت استان خواهد بود . از ساير تيم های حذف شده نفر بايد  3

 مراحل مختلف برگزاری مسابقات مناطق هشتگانه: 2ماده 

 :مرحله اول الف ( 

 مسابقات  دوم و انتخاب تيم قهرمان و نايب قهرمان جهت حضور در مرحله  استان قهرمانی رگزاری مسابقاتب

بازيکن از بازيکنان شاخص تيمهايی که در مسابقات استانی حذف شده اند با اولويت  3اين دو تيم بايستی الزاماً هر تيم 

  نمايند مسئوليت آن بعهده رئيس هيئت می باشد.نظر مربی معين استعداديابی استان استفاده تيم اول با 

 اين مسابقات بايستی يکماه قبل از مسابقات مرحله بعد مناطق انجام گيرند که در تقويم فدراسيون مشخص شده است.

 

 :مرحله دومب ( 
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  شرکت خواهند کرد.   در مسابقات منطقه اول و دوم مسابقات استانیتيم  دو استانز هر ا -1

 ابر تقويم فدراسيون و مناطق هشتگانه در موعد مقرر برگزار می گردد.اين مرحله بر

ريال که به  000/000/5/-يکی از استانهای هر منطقه با نظر مديران منطقه و تعيين ورودی تا سقف  :ميزبان -2

    ن حساب ميزبان واريز و پرداخت هزينه داوری و اسکان و تغذيه آنان بعهده ميزبان است ) حق الزحمه  داورا

 اشل فدراسيون ( % 50

تأمين محل اسکان تيمهای شرکت کننده و سالن مسابقه بعهده ميزبان می باشد که با نظر مدير منطقه موارد  -3

 فوق اجرا می گردد. 

مرحله از هر منطقه دو تيم اول و دوم به مرحله بعد راه می يابند که تيمهای صعود کننده الزاماً در اين  -4

    ستانهايی که حذفانفر از بازيکنان شاخص تيمهای  2حداقل ان استعدادياب منطقه بايستی با نظر مربي

 شده اند به عنوان يار کمکی جذب نمايند مسئوليت آن بعهده مدير منطقه می باشد. 

 :مرحله سوم ج ( 

گيرد و از هر منطقه شرق و غرب کشور مسابقات انجام می  2در اين مرحله با توجه به بعد مسافت حتی االمکان در 

منطقه )شرق و غرب ( دو تيم به مرحله بعد راه خواهند يافت که تيم های اول و دوم هر منطقه )شرق يا غرب( بايستی 

با نظر مربيان استعداديابی منطقه حداقل هر تيم دو نفر يار کمکی با اولويت تيم اول از تيمهای حذف شده تقويت 

 نمايند. 

کننده هر تيم برابر با بخشنامه برگزاری مسابقات در هر مرحله از طريق فدراسيون اعالم  : تعداد نفرات شرکت 1تبصره 

 می گردد. 

 مرحله دوم و با هماهنگی ميزبان می باشد.  و سالن مسابقات و ورودی همانند  هزينه های داوری و اسکان

ده های سنی مختلف و شرايط سنی که : برگزاری مسابقات سه مرحله ياد شده جهت خواهران و برادران در ر 2 تبصره

 فدراسيون اعالم می دارد برگزار خواهند شد. 
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تيم نرسد با تصميم کميته مسابقات  2: در صورتيکه مسابقات خواهران در مرحله سوم به حد نصاب هر منطقه 3تبصره 

 فدراسيون مسابقات خواهران در اين مقطع متمرکز برگزار می شود. 

 مرحله چهارم :د ( 

رقابتهای رده های مختلف سنی به اين مسابقات راه می يابند  صعود کننده) از شرق و غرب( ر اين مرحله چهار تيم د

 که با نام سوپر جام هندبال در هر رده سنی به مناسبتهای مختلف برگزار خواهد شد .

يون و بر اساس درخواست هزينه های اين مرحله بعه عهده فدراسيون می باشد و ميزبان مسابقات از طريق فدراس

 استانهای متقاضی انتخاب می شود.

از آنجا که حاصل کار و زحمات بازيکنان و مربيان و استانها و مناطق در اين رويداد ها به نمايش گذاشته می شود و در 

 تيم برتر کشور حضور خواهند يافت  فدراسيون برنامه های خاصی را تدارک خواهد ديد.  4هر رده 

 

 آئين نامه اجرايي و عملياتي مناطق هشتگانه کشور        

 98ارديبهشت           


