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 آیین نامه جدید مناطق

 مقدمه :

مناطق هندبال تشکیالتی است که به منظور فراهم نمودن زمینه مساعد در جهت گسترش هندبال و ایجاد 

مردم به ورزش هندبال و کشف استعدادها و باال بردن سطح مهارت های ورزشی  عمومانگیره و نیز جذب 

مناطق به عنوان . گردیده استبراساس اصول و مبانی پیش بینی شده در اهداف فدراسیون هندبال ایجاد 

ان فدراسیون با هدف تمرکززدایی، استفاده از خرد جمعی و پتانسیل های کشور، پشتوانه سازی برای تیم وباز

 های ملی، آموزش، شناخت فرصت ها و چالش های استان های کشور طراحی شده است.

 ارکان مناطق هشتگانه هندبال

 مدیر منطقه-1

 دبیر منطقه-2

 نطقه نایب رئیس بانوان م-3

 رئیس کمیته اجرایی منطقه )حوزه داوران و مربیان (-4

 کمیته استعدادیابی-5

 کمیته اقتصادی-6

نماینده و جانشین رئیس فدارسیون در منطقه می باشد که فعالیت های مرتبط را در سطح  مدیر منطقه:

امور استانهای فدراسیون با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه اجرا و  نایب رئیسمنطقه با هماهنگی 

 امور استانهای فدراسیون انجام میدهد. حوزهنظارت می نماید و پیگیری مسائل منطقه از طریق 
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ی هندبال در منطقه می باشد که با برگزاری انتخابات بین رؤسای هیأتهای مقام اجرایمدیر منطقه باالترین 

 می گردد. منصوبسال  یكراسیون هندبال به مدت و ابالغ رئیس فد منطقه 

 

 شرح وظایف مدیر منطقه:

برنامه ریزی و طراحی اجرایی منطقه ای بر اساس مسائل جغرافیایی و  فرهنگی  و اقتصادی  برای -1

تعمیم و گسترش هندبال در منطقه تحت پوشش از طریق کشف، جذب و پرورش استعدادها و توسعه 

 پایگاهای قهرمانی.

  اسیونراجرای برنامه های ارسالی از فد -2

در  مربیگری و داوریسمینارهای  ،ی و تکمیلیهبرگزاری کالس های توجیبرنامه ریزی ، نظارت و -3

بر اساس قوانین و مقررات   سطح منطقه بر اساس نیازهای منطقه و با استفاده بهینه از مدرسین منطقه

)*کلیه کالس های داوری و مربیگری صرفا از طریق  امور استانهای فدراسیون هماهنگی بافدراسیون 

 هیات استانها هماهنگی و برگزار می گردد(

با هماهنگی و همکاری  برگزاری مسابقات منطقهبرنامه ریزی ، هماهنگی امور اجرایی و نظارت در -4

   نوجوانان ،در رده های نونهاالن  روسای هیاتهای تابعه 

با در سطح استانهای تابعه منطقه  برگزاری جشنواره استعدادیابیبرنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در -5

 هندبال آموزش و پرورش های و انجمن همکاری روسای هیات 

با توجه به تقویم  با هماهنگی و همکاری روسای هیاتهای تابعه و تهیه و تنظیم تقویم ورزشی سالیانه-6

 اسیونرورزشی فد
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روسای هیاتهای تابعه و با هماهنگی مشارکت با  و انتخاب نفرات  منطقهیل کمیته های مورد نیاز تشک-7

 امور استانهای فدراسیونوابط ضبراساس فدراسیون مربوطه ی کمیته های  روسای

بر اساس فعالیتهای اجرا شده با ارائه مستندات  منطقه ی انجام شدهتهیه و ارسال گزارش فعالیت ها -8

  اسیونربه امور استانهای فد اجرایی موجود 

 براساس ضوابط و مقررات مربوط  یفعالیت های هندبالکلیه نظارت برانجام  -9

مربیان تیمهای ملی تیم های ملی، سازمانمستعد هر منطقه به  و داوران  مربیان بازیکنان ، معرفی-10

 سیون  رافدو کمیته داوران 

برگزاری جلسات دوره ای سه ماهه با روسای هیئت هندبال استانهای تحت پوشش و ارائه گزارش به -11

 امور استانهای فدراسیون )هر دوره در یك استان(

 هندبال اهداف ردپیشب بمنظور جهت بررسی و ارائه راهکارو شهرستانهای تابعه استانها بازدید از   -12

 مورد بازدید استان

 برگزاری مجمع هم اندیشی منطقه دو بار در سال با حضور ریاست فدراسیون هندبال و امور استانها -13

 تشکیلشناسایی پتانسیل های و امکانات موجود در منطقه با همکاری روسای هیاتهای تابعه و  -14

ستادی جهت جذب اسپانسر در منطقه در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت کمیته های 

 استعدادیابی و اجرایی منطقه خصوصا تامین هزینه برگزاری اردوهای استعدادیابی،استعدادپروری و.........

ایشان کمیته  مدیر منطقه می بایست مستقیما با نائب رئیس امور استانهای فدراسیون و در غیاب-15

 امور استانها کلیه امورات مربوط به منطقه را پیگیری و حل وفصل نماید.

با توجه به اینکه مقرر گردیده چارت مناطق از مدیر منطقه تا سایر ارکان آن با همفکری و نظرات -16

ل یا روسای استانهای حاضر در منطقه باشد لذا نفس تشکیل منطقه و فعالیت آن نباید هیچگونه تداخ
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موازی کاری با شرح وظایف اصلی و قانونی روسای محترم هیات ها داشته باشد و همچنان رئیس هیات 

و متولیان اصلی هندبال در هر استان بوده و هیچ استان ضمن حفظ استقالل بعنوان بازوان توانمند 

ور بوجود نخواهد تغییری در شرایط استقالل و حضور فعاالنه آنها در مسایل کالن هندبال استان وکش

 آمد.

در صورت عدم رضایت امور استانها و یا سایر روسای هیات تحت پوشش منطقه از نحوه عملکرد -17

پس از بررسی نسبت به برگزاری انتخابات بین سایر رؤسای هیأتها اقدام مدیر منطقه،امور استان های 

 خواهد نمود .

ه منظور حفظ شان،اقتدار و جلوگیری از تداخل در صورت بروز اختالف بین منطقه و استانها و ب-18

 وظایف،مرجع تصمیم گیرنده امور استانهای فدراسیون می باشد.

 منطقه:دبیر شرح وظایف 

بنا به پیشنهاد و توافق پوشش منطقه منطقه از میان روسای هیئت هندبال استان های تحت دبیر - 1

 گردد.می منصوب توسط مدیر منطقه روسای هیاتهای تابعه 

وابط از سوی مدیر ضاست  که در چارچوب برنامه های اجرایی در غیاب مدیر مجری دبیر منطقه  -2

 می گردد. و با هماهنگی روسای هیاتهای تابعه و فدراسیون تبیین و اجرا منطقه

 نیاز منطقهتهیه و تنظیم نامه ها و نظارت بر نگهداری سوابق و دفاتر و انجام امور مکاتبات و بایگانی مورد -3

کلیه امور هماهنگی و برگزاری جلسات منطقه با حضور کلیه روسای استانهای منطقه و کمیته های -4

 مربوطه هرسه ماه یك بار به میزبانی یکی از استانها

 :  کمیته اجرایي منطقه
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مسئولیت کمیته داوران و مربیان و مسایل اجرایی هیات در تمام زمینه ها  درواقع  کمیته اجرایی منطقه

 می باشد.که بدستور مدیر یا دبیر به ایشان ابالغ می شود را عهده دار 

 شرح وظایف کمیته اجرایي منطقه:

 منطقه مدیر یا دبیر اجرای دستورات -1

 .وهماهنگ با تقویم فدراسیون تنظیم و اجرای برنامه های مسابقات طبق تقویم ورزشی منطقه-2

 آموزشی مربیگری و داوری منطقه توجیهی وسمینارهای های  اجرای کالسنظارت بر حسن -3

 همایش ها و ... جلسات،اجرای کلیه -4

 آئین نامه مسابقات منطقه

 قوانین برگزاری مسابقات منطقه براساس آئین نامه کمیته مسابقات فدراسیون هندبال می باشد.-1

نهایتا در سطح کشور با حضور تیم های  مسابقات در سطح منطقه در رده های نونهاالن و نوجوانان -2

 می گردد. برگزار یا متمرکز برگزیده در دو منطقه شمال و جنوب یا شرق و غرب

 تیم می باشد. و: تعداد تیم های شرکت کننده از هر استان در مسابقات منطقه د 2-1

 تیم های یك استان،سایر استانها با نظر مدیر منطقه جایگزین خواهند شد.:در صورت عدم حضور 2-2

)استانی که هر بازیکن فقط مجاز می باشد در مسابقات منطقه در تیم های استان خود بازی نماید:2-3

 قبال بازی می کرده و در واقع استان محل تحصیل و سکونت(

و  ی و حکم قهرمانی منطقه به امضاء مدیر منطقهبه تیم های اول تا سوم هر منطقه کاپ قهرمان :2-4

 اسیون اهدا می گردد.رفد رئیس  

 : تیم های اول و دوم هر منطقه به دور نهایی مسابقات کشوری راه می یایند. 2-5
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              5درصورت عدم حضور هریك از تیم های یك منطقه در مرحله نهایی کشور تیم سوم منطقه :2-6

و در غیراینصورت با نظر امور استانها تیم های سوم سایر مناطق جایگزین  اصفهان  بغیر از تیمهای

 خواهند شد.

: در مرحله نهایی مسابقات کشوری تیم های صعود کننده از هر منطقه فقط مجاز به گرفتن بازیکن 2-7

حق  شرکت نکرده باشد ای  د) حتی اگر بازیکن در مسابقات منطقهنکمکی از منطقه خود می باش

 حضور در منطقه دیگر ندارد(

 000/000/3/-از تیمهای شرکت کننده در مسابقات مقدماتی منطقه بابت ورودی حداکثر مبلغ :  2-8

 ریال بابت حق الزحمه عوامل اجرایی و داوران اخذ می گردد .

تبصره : امور استانها جهت تشویق و انگیزه مناطق فعال در صورت صالحدید فدراسیون در افزایش 

 سهمیه منطقه قهرمان اقدام مینماید . 

در دو منطقه شمال و  تیم 16: برگزاری مرحله نهایی مسابقات مناطق هشت گانه که با حضور  2-9

اسیون می رر عهده کمیته مسابقات فدبرگزار می گردد ب یا متمرکز  و یا شرق و غرب جنوب 

و اسکان و تغذیه داوران بعهده میزبان و هزینه های  باشد.)جهت ورودی مسابقات مبلغی اخذ نمی گردد

 (.داوری بعهده فدراسیون می باشد 

 :  آئین نامه داوران منطقه

و دبیر  با هماهنگی کمیته داوران فدراسیون حضور داوران در مسابقات منطقه و ابالغ برنامه ریزی  -1

 می باشد.  اجراییدبیر به عهده و بوده  ویا درصورت نیاز سایر مناطق  منطقهاز میان داوران منطقه 

مسابقات کشوری به فدراسیون معرفی می گردند که کلیه  از طریق منطقه جهت قضاوت  که داورانی-2

 با منطقه همکاری الزم داشته اند.



8 
 

            لیست حق الزحمه داوری فدراسیون %50مسابقات منطقه و عوامل اجرایی الزحمه داوری  حق-3

 .می باشد 

دبیر اجرایی منطقه موظف است پایان هر مسابقه لیست عوامل اجرایی و داوران را به فدراسیون -4

 ارسال نماید .

 

 کمیته استعدایابي منطقه

 شرح وظایف کمیته استعدادیابي:

 برنامه های استعدایابی منطقه آقایان و بانوان شامل می شود.کل 

 اسیون هندبالرارتباط مستمر با کمیته استعدادیابی فد-1

 منطقه برای کشف استعدادها دبیر هماهنگی الزم با -2

 کشف استعدادها و برنامه ریزی جهت جذب و پرورش آنها-3

 و پرورش استانها آموزشانجمن هندبال پیگیری امور استعدادیابی از -4

 هماهنگی الزم با شعب آکادمی در استان ها برای کشف استعدادها-5

 سال 13سال و  11سال،  9برگزاری جشنواره هندبال در رده های -6

 جمع آوری گزارش از کمیته استعدادیابی استان ها و ارائه به مدیر منطقه جهت ارسال به فدراسیون-7

 هر سال باشدپایان از سه ماه و ارائه گزارش می بایست هر  :7-1

سال( 13نونهاالن) -سال( 11مینی) –سال(  9برگزاری اردو برای مستعدین در رده های خردساالن) -8

 در منطقه با هماهنگی امور استانها سال( 15و نوجوانان )
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 پذیرد.جام می ناسیون و کمیته آموزش ار: برنامه تمرینی با هماهنگی کمیته استعدادیابی فد8-1

 جهت شرکت در کالس های آموزشی استعدایابی فدراسیون هندبال اعزام مربیان استعدایاب-9

 برای ارتقاء سطح مربیان ویژه استعدادیابی منطقه. یآموزش توجیهی ری کالس هایابرگز-10

: از سهمبه هر استان جهت حضور در کالس های آموزشی ویژه استعدایابی منطقه می بایست 10-1

 خانم و آقای جوان اختصاص یابد. به یك

 حضور یافتن استعدایاب در مسابقات و جشنواره ها جهت شناسایی نفرات مستعد هر رده.-11

 از کلیه استعدادهای شناسایی شده و ارسال به امور استانها تهیه بانك اطالعاتی -12

مالی منطقه و اسپانسر  حق الزحمه مربیان , البسه , تجهیزات و برگزاری اردوها از محل منابع-13

 تأمین می گردد .

 

 مراحل سه گانه اجرای جشنواره در منطقه

 بمنظور ایجاد انگیزه و جذب استعدادهای شناخته شده

ته استعدایابی شهرستان با هماهنگی هیئت می: برگزاری جشنواره در شهرستان ها )مجری کمرحله اول

 آموزش و پرورش( و مربوطه

)مجری کمیته استعدایابی استان با هماهنگی هیئت شنواره در استان های هر منطقه: برگزاری جمرحله دوم

  هندبال استان و آموزش و پرورش استان(

 می باشد.: مالک حضور در جشنواره استان برگزاری مرحله اول جشنواره  1تبصره 
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ندارند)هدف توسعه  شهرستان ها در اعزام نفرات محدودیت ،حضور در مرحله دوم جشنواره : جهت 2تبصره 

 هندبال بصورت همگانی می باشد(

 برگزاری جشنواره در منطقهمرحله سوم: 

 جشنواره شرکت نموده اند یك تیم در هر مرحله دوم  تبصره: استان ها می توانند از هر شهرستان که در 

 اعزام نمایند. با هماهنگی امور استانهاجشنواره منطقه  بهرده 

 :  استعدادیابي ینحوه برگزاری اردوها

برگزاری اردوهای استعدادیابی در شهرستان مجری کمیته استعدادیابی شهرستان، مربی اردو مربی -1

 استعدادیاب شهرستان می باشد.

کمیته استعدادیابی استان با هماهنگی کمیته  مجری  در استان: برگزاری اردوهای استعدادیابی-2

 .استعدادیابی منطقه می باشد

 می باشند.: سرمربی استعدادیاب استان و مربیان استعدادیاب شهرستان های فعال مربیان حاضر در اردو 

 تبصره: اردو هر از یك ماه در یك شهرستان برگزاری می گردد.

کمیته استعدادیابی استان می باشد اردو هر از  :مجریبرگزاری اردو های استعدادیابی در هر منطقه-3

 سه ماه یکبار در یك استان برگزار می گردد.

 مربیان حاضر در اردو: سرمربی استعدادیاب منطقه و سرمربیان استعدادیاب استانها

تبصره: جهت یکسان سازی آموزش در کل کشور سرمربیان استعدادیاب منطقه از مربیان فدراسیون برنامه 

 تمرینی دریافت می کنند.
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 : سوابق و بایگاني کمیته استعدادیابي

 حفظ سوابق بازیکنان شناخته شده در هر مرحله از برنامه استعدادیابی-1

 .حفظ سوابق مربیان که در طرح استعدادیابی مشارکت داشته و بازیکنان معرفی کرده اند-2

 .در طرح استعداد یابی حضور فعال داشته اند که حفظ سوابق استانهای-3

 حفظ سوابق طرحهای استعدادیابی در منطقه و ارسال به امور استانهای فدراسیون-4

 : منابع مالي مناطق 

حق الزحمه مدیر و عوامل اجرایی در صورت تأمین اعتبار از محل درآمدهای منطقه, هیأتها و -1

 فدراسیون تأمین خواهد شد .

ریال بعهده تیمهای شرکت کننده  000/000/3/-باورودی الی مسابقات مراحل مقدماتی منابع م-2

 . خواهد بود که برابر با دستورالعمل مالی فدراسیون قابل اجراست

منابع مالی مسابقات مرحله نهایی تیمهای شرکت کننده [ اسکان و تغذیه داوران بعهده میزبان و   -3

 حق الزحمه داوران و عوامل اجرایی از طریق فدراسیون پرداخت خواهد شد .

تبصره : کمیته اقتصادی مناطق بمنظور جذب اسپانسر و تأمین هزینه های تعریف شده است و انتظار 

در این حوزه با فعالیت اثربخش نسبت به تأمین منابع مالی اقدام نمایند لذا در هر منطقه میرود مناطق 

 حذف ورودیه تیمها مختار می باشد در صورت محقق شدن موضوع فوق نسبت به کاهش و یا 
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 تقسیم بندی مناطق هشت گانه کشور :

 سمنان , خراسان رضوی , خراسان شمالی , گلستان : 1منطقه 

 ، قممازندران ، گیالن، البرز، تهران،:  2 منطقه

 زنجان، قزوین اردبیل، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان:  3 منطقه

 ایالم همدان، کردستان، کرمانشاه،:  4 منطقه

 لرستان مرکزی، ، اصفهان:  5 منطقه

 جنوبی خراسان بلوچستان، و سیستان یزد، کرمان،:  6 منطقه

 بختیاری و ، چهارمحالبویراحمد و کهگیلویه خوزستان،:  7 منطقه

 کیش بوشهر، هرمزگان، فارس،:  8 منطقه
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