به نام قدرت مطلق الله
قوانین مسابقات جشنواره جام عقاب طلائی کنگره  ۰۶مصوبات کنگره ورزشی مورخ()۰۰۶۰/۶۰/۹۲
)۰مسابقات ورزش عقاب طلائی متشکل از گروه های لژیونی می باشد و هر شخص فقط در یک رشته تیمی می تواند مسابقه
بدهد.
)۹مسابقات رأس ساعت اعلام شده توسط داور سوت زده خواهد شد و در صورت تاخیر یا عدم حضور یک تیم نتیجه آن به سود
تیم مقابل اعلام می گردد.
)۳سرپرست هر تیم الزاماً راهنمای آن لژیون می باشد و کلیه مسئولیت های تیم بر عهده آن راهنما می باشد ،ضمناً حضور
سرپرست در زمان مسابقه الزامی می باشد.
)۰سقف مصرف دارو برای مسافران سفر اول  ۵.۷سی سی رو به کاهش می باشد ،ضمن این که حد اقل پنج ماه از سفر ایشان
در کنگره  ۰۶باید گذشته باشد.
)۷هر لژیون می تواند از اعضای لژیون خود جهت حضور درمسابقات استفاده نماید و در صورت کمبود بازیکن می تواند با
یک یا دو لژیون از همان نمایندگی ادغام شود ،در ضمن هر تیم با احتساب راهنمای خود می تواند حد اکثر از سه نفر مسافر
سفر دوم استفاده نماید.
 )۰راهنمایانی که لژیون خود را تحویل داده اند و به عنوان خدمتگزار در شعبه خود فعالند و یا با حد اقل زمان دوری از
کنگره(کمتر از شش ماه) می توانند در تیم های ورزشی حضور داشته باشند.
)۵مبلغ ورودی مسابقات برای هر تیم در رشته های گروهی  ۰۶هزار تومان و در رشته های انفرادی مبلغ  ۷هزار تومان می
باشد.لازم به ذکر است که وجه نقد به هیچ عنوان پذیرفته نمی شود و پرداخت باید از کارت خوانهای نمایندگی های کنگره
 ۰۶انجام بپذیرد.
)۸خواهشمند است گروه های شرکت کننده در مسابقات یک تیم داوری را به شورای برگزاری معرفی نمایند(فوتبال ۹
داور،والیبال و بسکتبال هر کدام یک تیم داوری).
)۲ارائه کارت بیمه ورزشی و کارت عضویت معتبر کنگره  ۰۶که به نام همان نمایندگی صادر شده است ،قبل از شروع مسابقات
الزامی می باشد(.کپی کارت کنگره و بیمه ضمیمه فرم ثبت نام گردد).
)۰۶لیست ثبت نام هر تیم و فیش پرداختی توسط مرزبان ورزشی هرشعبه باید در مقر کنگره ورزشی در پارک تحویل نگهبان
رشته ورزشی مربوطه گردد.
)۰۰لباس تیم های شرکت کننده باید متحد الشکل و یقه دار باشد و نام کنگره ۰۶در پشت آن درج شود،در غیر این صورت
اجازه انجام مسابقات را ندارند.
)۰۹مصوب گردید در مسابقات ورزشی کنگره ( ۰۶عقاب طلائی و سردار) بازیکنان باید یا نشان ویلیام وایت داشته باشند و یا
سه ماه از سفر ویلیام وایت ایشان گذشته باشد که هر دو مورد باید به تأیید راهنمای ویلیام وایت ایشان برسد.
)۰۳نگهبان های رشته های ورزشی نمی توانند در رشته های ورزشی که نگهبان آن هستند مسابقه بدهند.
)۰۰مهلت تحویل فرم مسابقات  ۰۰۶۰/۶۹/۹۳و زمان قرعه کشی مسابقات  ۰۰۶۰/۶۹/۳۶در پارک مربوطه می باشد.
اینجانب  ...................سرپرست تیم و راهنمای لژیون  .......آیین نامه و قوانین مسابقات عقاب طلائی را مطالعه نموده و
کلیه مسئولیت تیم را بر عهده می گیرم.

با احترام شورای ورزشی کنگره ۰۶

