فدراسیون ورزش های ناشنوایان
سال 6931
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« بسمه تعالی »
مقدمه  :آئين نامه انضباطي فدراسيون ورزشهاي ناشنوايان جمهوري اسالمي ايران به استناد بند  5از ماده 8قانون تاسيس سازمان تربيت
بدني تنظيم گرديده و شامل مجموعه اصول و مقرراتي اس
تماشاچيان و ساير دس

كه تخلفات  ،مجازات مربوط به بازيكنان  ،مربيان ،سرپرستتان تيمهتا ،داوران و

اندركاران برگزاري مسابقات ( داخلي و بين المللي ) اردوها  ،جشنواره ها ودوره هاي آموزشي و ديگر رويتدادهاي

مرتبط با فدراسيون و همچنين نحوه رسيدگي به شكايات تا حدود اختيارات و صالحي

هاي كميته هتاي انضتباطي( شهرستتان ،استتان ،

فدراسيون ) را مشخص و تعيين مي نمايد.

ماده  :1اهداف و وظایف :
اين آئين نامه به منظور حفظ و انضباط در برگزاري هرچه بهتر و مطلوبترمسابقات ،اردوها ،دوره هاي آموزشي و دس
ايجاد رقاب

سالم و رعاي

الف-حفظ و صيان

انتدركاران ورزشتي و

موازين اخالقي و منش پهلواني و  ...تنظيم شده اس .

از اخالق حسنه اسالمي وورزشي و كوشش در جه

رسيدن به ارزشها و كرامات واالي انساني در سطح جامعه ورزشتي

ناشنوايان كشور
ب-دور نگه داشتن محيط هاي سالم ورزشي از هرگونه آلودگي
ج-پيشگيري از برخورد هاي ناشايس

و بدآموزي ها در ميادين ورزشي

د-تعيين مراجع ناظر بر اجراي صحيح قوانين و مقررات و ضوابط انضباطي
ه -پيشگيري از تضييع حقوق جامعه ورزشي ناشنوايان
و-رسيدگي به تخلفات در ميادين ورزشي و پرداختن به موضوعات انضباطي حوزه ستادي فدراسيون و هيات تابعه استان هاي سراسر كشور
ز-رسيدگي به تخلفات ورزشكاران و دس

اندركاران ورزش ،در حوزه مربوط به ورزش به شرح آينده

ماده :2ارکان و تشکیالت کمیته ها
و رده بندي به شرح زير مي باشند:

اركان آيين نامه به ترتيب اولوي
الف)كميته انضباطي فدراسيون
ب) كميته انضباطي استان
ج)كميته انضباطي شهرستان
د) كميته انضباطي ويژه
الف) كميته انضباطي فدراسيون

الف  -1-اعضاء كميته انضباطي فدراسيون ورزش هاي ناشنوايان:
-1رئيس فدراسيون

رئيس كميته

-2دبير فدراسيون

دبير كميته

-3نماينده دفترامورمشترك فدراسيون ها و باشگاه ها
-4نماينده دفترمديري

عملكرد وزارت ورزش و جوانان

-5نماينده معاون حقوقي و مجلس وزارت ورزش و جوانان
-6دونفر صاحب نظر از بين كارشناس و پيشكسوتان ورزش با انتخاب رئيس فدراسيون با الوي

دانستن مسائل قضايي

 -7مسئول كميته فني فدراسيون
 -8مسئول كميته داوران
-9مسئول كميته مربيان
-11سرپرس

مسابقات،سرپرس

اردو،سرپرستان تيم هاي ذينفع(برحسب مورد و بدون حق راي)

-11نايب رئيس بانوان در امور مربوط به بانوان
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ب) اعضاء كميته انضباطي استان :
 -1معاون ورزشي اداره كل ورزش وجوانان استان

رئيس كميته

 -2رئيس هيات ورزش هاي ناشنوايان استان

دبير كميته

-3دبير هيات ورزش هاي ناشنوايان استان
-4نماينده حقوقي اداره كل ورزش و جوانان استان
-5مسئول كميته فني هيات ورزش هاي ناشنوايان استان
 -6مسئول كميته مربيان هيات ورزش هاي ناشنوايان استان
 -7مسئول كميته داوران هيات ورزش هاي ناشنوايان استان
-8يك نفر صاحب نظرورزش با الوي
 -9سرپرس

مسابقات،سرپرس

دانستن مسائل حقوقي بنا به دعوت رئيس هيات ورزش هاي ناشنوايان استان

اردو،سرپرستان تيم هاي ذينفع(برحسب مورد)

 - 11نايب رئيس بانوان در امور مربوط به بانوان
تبصره :در صورت حضور مدير كل ورزش و جوانان استان در جلسات كميته انضباطي،در اينصورت وي رئيس كميته انضباطي خواهد بود.
ج) اعضاي كميته انضباطي شهرستان:
-1رئيس اداره وزارت ورزش و جوانان شهرستان

رئيس كميته

-2معاون اداره وزارت ورزش و جوانان شهرستان

دبير كميته

-3رئيس هيات ورزش هاي ناشنوايان شهرستان
-4دبير هيات ورزش هاي ناشنوايان شهرستان
-5يكنفر كارشناس حقوقي
 -6يك نفر صاحب نظرورزش با الوي

دانستن مسائل حقوقي بنا به دعوت رئيس اداره ورزش و جوانان ذينفع

-7نمايندگان كميته مربيان-داوران
 - 8نايب رئيس بانوان در امور مربوط به بانوان
تبصره :مدت عضوي

افراد صاحب نظر به مدت يكسال مي باشد و انتصاب مجدد آنان بالمانع اس .

د) اعضاي كميته انضباطي ويژه :
د -1-اعضاي كميته انضباطي ويژه :
-1سرپرس

كل مسابقات يا رئيس انجمن مربوطه

-2سرپرس

فني همان مسابقات

-3يك نفر نماينده از ميان تيم هاي شرك

كننده با انتخاب سرپرستان و مربيان شرك

تبصره يك  :كميته هاي انضباطي مي توانند براي شرك

كننده در مسابقه

از افراد متخصص و مطلع بدون حق راي در جلسات استفاده نمايند

تبصره دو  :چنانچه نماينده انتخاب شده بند  3ذينفع بوده فرد ديگري از ميان سرپرستان و مربيان به انتخاب سرپرس
جايگزين مي گردد .
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كتلررئيس انجمتن

ماده  :3وظایف کمیته انضباطی
به كليه تخلفات مسابقات بين المللي ،كشوري چند جانبه و مسابقات ليگ باشگاههاي كشور  ،اردوها

الف) كميته انضباطي فدراسيون نسب

و دوره هاي آموزشي ( بين المللي و داخلي ) اعمال نظارت نموده و به تخلفاتي كه در جريان هريك از رويدادهاي مذكور و ساير رويتدادهاي
فدراسيون واقع مي شود رسيدگي مي نمايد .
تبصره  :حق نظارت و رسيدگي به تخلفاتي كه در جريان مسابقات دوستانه بين استانها واقع مي شود  ،مشتروط بته اينكته قتبالگ برگتزاري
مسابقات مورد نظركتباگ به اطالع فدراسيون رسيده باشد بعهده فدراسيون مي باشد .
ب) كميته انضباطي استان نسب

به كليه مسابقاتي كه بين تيم هاي داخلي استان ( شهر با شهر ديگر يا باشگاههاي مختلف يتك استتان )

انجام مي شود  ،اعمال نظر نموده و به تخلفاتي كه در جريان هر يك از مسابقات مذبور واقع مي شود رسيدگي مي نمايد .
ج) كميته انضباطي شهرستان نسب

به كليه مسابقاتي كه بين تيم هاي داخلي شهرستان انجام مي شود  ،اعمال نظارت نموده بته تخلفتات

واقع شده در جريان آن رسيدگي مي نمايد .
د) كميته انضباطي ويژه فرعي نسب

به مسابقات تك رشته اي يا اردوهائي كه در جريان مي باشد  ،اعمال نظارت نموده و به تخلفاتي كه در

جريان همان مسابقه يا اردو واقع مي شود رسيدگي مي نمايد .
تبصره يك :حدود تنبيهات اتخاذ شده از طرف اين كميته حداكثر محدود به بندهاي الف  ،ب ،ج  ،د ذيل ماده  1مي باشد
كل مسابقات در صورت تائيد دبير يا رئيس فدراسيون اعمتال خواهتد

تبصره دو  :درخصوص بند ه از ماده  6پس از گزارش كتبي سرپرس
شد.

ماده  :4رسیدگی به شکایات و تخلفات:
 -5-1شكاياتي مسموع خواهد بود كه ظرف مهل

 2روز اداري يا  48ساع

پس از پايان مستابقه تستليم كميتته انضتباطي يتا نماينتده

فدراسيون و يا هيات استان مربوطه شده باشد .
تبصره يك  :كليه شكايات و گزارشات بايستي مكتوب  ،مستند و مستدل باشد و به فدراسيون و يا نماينده آن و يا هيتات استتان مربوطته
تسليم شود.
تبصره دو  :شاكي مي بايس

شكايات مربوط به اردو و دوره آموزشي را كتباگ در طول مدت برگزاري از طريق مسئول اردو يا سرپرست

آموزشي به فدراسيون يا نماينده آن تسليم نمايد  .در غير اينصورت حداكثر ظرف مهل
تواند شكاي

دوره

يك هفته پس از پايان اردو و دوره آموزشتي متي

خود را از طريق هيات ورزشهاي ناشنوايان استان مربوط براي فدراسيون ارسال نمايد .

تبصره سه  :كليه شكاياتي كه در حدود اختيارات كميته انضباطي هيات ورزشهاي ناشنوايان استان يا شهرستان مي باشد بايد تحويل هيات
استان يا شهرستان مربوطه گردد .
- -5-2كميته انضباطي مي بايس

حداكثر ظرف مهل

يك ماه از تاريخ وصول شكاي

يا گزارش  ،تشكيل جلسه داده و موضوع را بررسي و

تصميم الزم را اتخاذ نمايد .
تبصره  :راي نهائي بايستي حداكثر ظرف مهل
 -5-3كميته انضباطي ويژه موظف اس

يك هفته صادر وبه هيات مربوطه ابالغ گردد .

در جريان برگزاري مسابقات در صورت درياف

اعتراض رسمي  ،بالفاصله در اولين فرص

تشتكيل

جلسه داده و تا قبل از شروع بازي تيم مورد اعتراض  ،نظر خود را اعالم نمايد .
-5-4رسيدگي به تخلفات و شكايات عندال زوم با حضور شخص خاطي و مطلع انجام مي گيرد  ،در غير اينصورت تصميمات براساس مدارك و
سوابق موجود بصورت غيابي اتخاذ و نتيجه امر ،كتباگ به هيات مربوطه ابالغ مي شود .
 -5-5اتخاذ هرگونه تصميم در مورد تخلفات پيش بيني نشده در آئين نامه و در نظر گرفتن تنبيه و مجازات متناسب با خطاي ارتكتابي بتا
الهام از مفهوم مواد آئين نامه انضباطي و با توجه به شرايط وقوع خطاي مرتكب شده از وظايف كميته انضباطي فدراسيون اس

.

 -5-6چنانچه كميته برگزاري مسابقات  ،داوران و يا ناظر مربوط بر خالف وظايف خود مواردي را گزارش نكنند يا متوجه آن نشتوند و بعتداگ
لزوم رسيدگي به آنها توسط كميته فني فدراسيون محرز و مسلم شود كميته انضباطي فدراسيون بايستي راساگ به تخلف مورد نظر رسيدگي
و تصميمات مقتضي را اتخاذ كند .
 -5-7جلسات كميته هاي انضباطي با حضور اكثري

افراد تشكيل مي گردد وآرا اكثري

نصف اعضاء نباشد مالك تصميم گيري خواه بود.
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حاضر در جلسه مشروط بر آنكه كمتر از بيش از

ماده :5تنبیهات و مجازاتها
براي تيم هاي منتخب و يا باشگاهي از سوي كميته انضباطي تعيين و اعمال شود عبارتند از :

 -1مجازاتي كه ممكن اس
الف -تذكر كتبي

ب -توبيخ شفاهي يا كتبي با درج در پرونده
ج -جريمه نقدي
د -محرومي

از ادامه همان دور از مسابقه يا اردو

ه -محرومي

از ميزباني مسابقه

و -بازنده نمودن
ز -محرومي

براي مدت مشخص

تبصره يك  :حداكثر محرومي

توسط كميته انضباطي شهرستان سه ماه و بيشتر از اين مدت توسط كميته انضباطي استتان پتس از رويت

كليه اسناد و مستندات و مدارك تصميم نهايي گرفته خواهد شد.
تبصره دو  :حداكثر محرومي

توسط كميته انضباطي استان  6ماه و بيشتر از اين مدت توسط كميته انضباطي فدراسيون پس از روي

كليته

اسناد و مستندات و مدارك تصميم نهايي گرفته خواهد شد.
تبصره سه  :حداقل محرومي

در مسابقات ليگ باشگاهي شامل باخ

تبصره چهار :جريمه نقدي در نظر گرفته شده جه

در آن دوره مسابقات و حداكثر تا پايان فصل مي باشد

مسابقات ليگ باشگاهي حداكثر تا سقف وديعه تعين شده در آن دوره مي باشد

تبصره پنج :درخصوص بند ه از ماده  6پس از ارائه گزارش كتبي توسط سرپرس

كل مسابقات تائيد دبير يا رئيس فدراسيون اعمتال قتانون

خواهد شد .
تبصره شش  :درخصوص بند ز از ماده  6پس از ارائه گزارش سرپرس
 -2مجازاتي كه ممكن اس

كل مسابقات موضوع در كميته انضباطي فدراسيون مطرح مي گردد .

در مورد بازيكنان از سوي كميته انضباطي تعيين و اعمال شود عبارتند از :

الف -تذكر شفاهي
ب -توبيخ شفاهي يا كتبي با درج در پرونده
ج -جريمه نقدي به ميزان هزينه تمام شده براي يك فرد در آن دوره از مسابقات تا سقف  ...ريال
د -محرومي

از شرك

تبصره يك  :نسب

در مسابقات ورزشي براي مدت مشخص

به شدت تخلف حداقل محرومي

ممانع

از ادامه مسابقه در آن دوره و حداكثر تا دو دوره متناسب با سطح مستابقات (

قهرماني كشور– استاني -شهرستان ) تعيين مي گردد .
تبصره دو  :بنا به تشخيص كميته انضباطي و با توجه به شدت تخلف و شخصي
ممكن اس

فرد خاطي يا تيم مربوطه مجازات منتدرج در ذيتل متاده 6

تواماگ باشد .

تبصره سه  :مجازات فوق در مورد مربي -سرپرس  -داور و ساير افراد رسمي يك تيم قابل اعمال خواهد بود .
ه -تكرار و تعدد هر يك از تخلفات موجب تشديد مجازات مي شود
و -احضار بازيكن -مربي -سرپرس

و ساير افراد مشمول آئين نامه به كميته انضباطي بعنوان متخلف در صورت اثبات تخلف حتي اگر منجر

به صدور راي در مورد خاطي نشده باشد  ،موجب تشديد مجازات در موارد بعدي خواهد بود .
ز -چنانچه تخلف قبل و يا بعد از بازي در محل مسابقه يا اردو صورت پذيرد كه مشابه آن عمل در حين مسابقه مستوجب مجازات شخصتي
اس

.همان تنبيه در مورد خاطي اعمال خواهد شد

ح -در صورتيكه از سوي كميته انضباطي براي بازيكن  ،تيم و يا ساير افراد مشمول آئين نامه محروميتي در نظر گرفته شود اما مسابقات بته
پايان رسيده و امكان اعمال مجازات متناسب با تخلف در آن دوره وجود نداشته باشد  ،مجازات مربوط در دوره يتا دوره هتاي مشتابه آتتي
اعمال خواهد شد .
ت -محرومي

تعيين شده فوراگ به مرحله اجرا گذارده خواهد شد

تبصره  :شروع محرومي

هاي تعيين شده از سوي كميته انضباطي از تاريخ اخراج فرد يا تيم از ادامه مسابقات  ،محاسبه خواهد شد .

ي -كيفيات و شرايط مخففه و مشدده را جه

اعمال تنبيهات و مجازاتها بايستي در نظر گرف

شده را براي مدت معلوم تعليق نمايد.
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و كميته انضباطي مي تواند مجازات تعيتين

ماده  :6شرایط مخففه عبارتند از :
 .1گذش

شاكي (مربي ،داور و بازيكن)

 .2اوضاع و احوال خاصي كه خاطي تح
 .3اظهار ندام

تاثير آنها مرتكب تخلف شده اس

و پشيماني خاطي اعم از شفاهي يا كتبي

-7-1در مورد با زي هاي دوستانه و خارج از تقويم مسابقات رسمي فدراسيون يا هيات ورزشي استان ،كميته هاي انظباطي موظفند مجازات
هاي مربوط ر ا در همان مسابقات اعمال نمايند.
در مورد تخلفات حاد ،كميته انض باطي فدراسيون يا هيات مربوط مي تواند آن تخلف را بررسي و مجازات مربوط را به مسابقات رسمي ختود
تسري دهد.
تبصره :تشخيص حاد نبودن تخلف و خطاي ارتكابي به عهده كميته انظباطي مي باشد.

ماده  : 7تخلفات
 -8-1هر فعل يا ترك فعلي كه مطابق با اين آئين نامه براي آن مجازات و تنبيه تعيين شده باشد ،تخلف محسوب مي شود.
 -8-2تخلفات و خطاهاي مشروحه ذيل در صورت ارتكاب از سوي بازيكن ،مستوجب مجازات هاي مذكور در بند  2از ماده  6اين آئين نامته
مي باشد:
-1عدم رعاي

آئين نامه عمومي رشته مربوط

-2عدم شرك

در مسابقه بدون عذر موجه

 -3رد و بدل نمودن اشارات يا صبح
ساير دس

هاي توهين آميز و بي ادبانه نسب

به بازيكن ،مربي ،مسئول ،سرپرس

خود و مقابل و به طتور كلتي

اندركاران
يا انجام اعمال بي ادبانه به او و كميته داوري

 -4اعتراض به تصميمات داور ،اهان

 -5استنكاف موثر بازيكن از كمك كردن به داور براي جلوگيري از بروز هر گونه حادثه
 -6هر گونه استفاده تجاري از عاليم و نشانه ها و آرم ها
 -7هرگونه استفاده تجاري و غير تجاري از عكس ها خالف شئونات اسالمي ورزشي و اجتماعي در محيط ورزش و خوابگاه ها
 -8استفاده از البسه و پوشش نامناسب در محيط هاي ورزشي
 -9استعمال هر گونه مواد مخدر و مشروبات الكلي
 -11استفاده از هر گونه ادوات مربوط به قمار،فيلم هاووسايل صوتي و تصويري غير مجاز
و بر خالف حيا و نزاك

 -11رفتار ناشايس

 -12جروبحث كردن و هتك حرم

در مقابل تماشاچي يا بعد از اخراج از بازي

با داور بعد از مسابقه

 -13اقدام براي زدن ،هل دادن ،انداختن آب دهان به داور ،مربي ،سرپرس
 -14تمرد و سرپيچي و بي اعتنايي نسب
 -15عدم رعاي

و ساير دس

اندراكاران در طول برگزاري مسابقات

به دستورات مسئولين و برگزاركنندگان مسابقات

مقررات مربوط به محل اردو و نظاف

كمپ تيم هاي ملي

 -16عدم حضور به موقع در تمرينات
 -17كتك زدن داور
 -18تحريك ،ت شويق ،تهديد و تطميع ورزشكاران و همراهان تيم خودي و مقابل و تباني از سوي ورزشكاران و همراهان ختودي در مقابتل
سرپرستان و مريبان به منظور اخالل در نظم مسابقات و ساير رويداد هاي ورزشي
 -19عدم رعاي

مقررات مربوط به آيين نامه نقل و انتقاالت

 -8-3تخلفات و خطا هاي مشروحه ذيل در صورت ارتكاب توسط تيم به طور جمعي مستوجب تنبيهات موضوع بند يك از ماده  6آيين نامه
اخير مي باشد.
 -8-4چنانچه تيم در ساع

مقرر در محل مسابقه حاضر نشود

 -8-5چنانچه تيمي محل مسابقه را ترك نمايد.
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- 8-6عدم شرك

در مسابقه بدون عذر موجه

-8-7تحريك تماشاگران به نحوي كه موجب اخالل در نظم مسابقات گردد
 -8-8تحريك ،تشويق ،تهديد ،تطميع و تباني به منظور اخالل در نظم مسابقات
 -8-9مداخله در امر داوري
تبصره :چنانچه تيمي عدم شرك

خود را قبالگ به سرپرس

مسابقات يا مسئولين برگزاري با ذكر داليل موجه اعالم كرده باشتد در صتورت

قبول و پذيرش آن مشمول مجازات نخواهد شد.

ماده  -8ارتكاب تخلفات و خطا هاي ذيل از سوي داور ،مستوجب تنبيهات موضوع بند -2ز ،از ماده  6آيين نامه مي باشد.
 .1تاخير در انجام مسابقه بدون عذر موجه
 .2برخورد غيراصولي و عدم رعاي

شئونات داوري

 .3ترك محوطه بازي يا مسابقه بدون دليل موجه
 .4قضاوت غير عادالنه سهوي يا عمدي طبق گزارش ناظر رسمي و تكرار آن
 .5سرپيچي از اساسنامه و آيين نامه كميته داوران
 .6فحاشي ،كتك كاري و حركات دور از حيا و نزاك
 .7سرپيچي از دستورات كميته داوران و سرپرس

در جريان يا بعد از مسابقه با بازيكن ،مربي ،سرپرس

و يا ساير دس

اندركاران

فني مسابقه

ماده  -9هرگونه اظهار نظر منفي و نيز ابراز و نشر مطالب موهن ،غير واقع و تحريك آميز در رسانه هاي گروهي و نظاير آن عليه داور ،روسا
و مسئولين فدراسيون و يا هيات ورزش هاي ناشنوايان استان و ساير دس

اندركاران از سوي بازيكنان ،مربيان ،و سرپرستان داراي تنبيهات

مذكور در ماده  5اين آيين نامه خواهد بود.
ماده  -11رعاي

نظم و انضباط ،احترام به قوانين و مقررات توسط بازيكنان و مسئولين تيم(مديران ،سرپرستان ،مربيان ،مسولين تداركات،

پزشك و)...به عهده سرپرس

تيم ب وده و در صورت بروز هرگونه تخلف عالوه بر مجازات فرد يا افراد خاطي سرپرس

تيم نيز به نحومقتضي

مشمول مجازات خواهد شد.
ماده -11چنانچه بازيكن ،مربي ،سرپرس
همراهي نمايد ،محرومي

و ساير دس

اندركاران با علم و آگاهي از محرومي

قبلي وي به ميزان دو برابر افزايش يافته و سرپرس

خود در مسابقه اي شرك

و يا تيم ختود را

تيم يا مربي بر حسب متورد و يتا هتردو در صتورت احتراز

قصور(اهمال و مسامحه)و اطالع و تشويق در اين خصوص به نحومقتضي مشمول مجازات مناسب خواهد شد.
ماده  -12استفاده از مواد و يا داروهاي نيروزاي غير مجاز توسط بازيكن و ساير دس

اندركاران و يا تشتويق و ارائته طريتق بتراي انجتام

دوپينگ(در اين مورد مطابق قوانين و مقررات  NADAعمل خواهد شد)
ماده  -13در صورتيكه تخلف از سوي اشخاص غير مطرح در اين آيين نامه صورت پذيرد به نحوي كه در اداره تيم خود مسئولي

يا نقشي

دارند ،كميته انضباطي مو ضوع را بررسي و مجازات و تنبيهات مقتضي را برابر مفاد آيين نامه براي هيات استان متخلف اعمال مي نمايد.
ماده -14ارائه مدارك جعلي و تقلبي جه

استفاده غير مجاز از بازيكن مستوجب مجازات هاي مذكور در ماده  5اين آيين نامه خواهد شد.
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ماده -15هرگاه تخلف افراد مطرح در اين آيين نامه يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد،
كميته انضباطي مكلف اس

مطابق مفاد اين آيين نامه به تخلف رسيدگي و راي صادر نموده و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع

قضايي صالح اعالم نمايد.

تبصره :هرگونه تصميم مراجع قضايي مانع از اجراي آراي صادره از سوي كميته انضباطي نخواهد بود.
ماده -16تجدید نظر
 -16-1كليه آراء صادره از سوي كميته انضباطي حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابالغ به هيات ورزشهاي ناشنوايان استان
مربوطه با نظر رئيس يا دبير فدراسيون قابل تجديد نظر در همان مرجع مي باشد.
تبصره:در خواس

تجديد نظر مانع از اجراي راي صادره نخواهد بود

 -16-2فرد محروم مي تواند در صورتيكه يك سوم از زمان محرومي

راطي كرده باشد كتباگ تقاضاي تخفيتف تنبيهتات ختود را

بنمايد .اين تقاضا در صورت پذيرش و قبول رئيس كميته انضباطي و با توجه با تاديب فرد خاطي و اصالح وي مي تواند اجرا گردد
 -16-3مرجع تجديد نظر از آراء كميته انضباطي شهرستان ،كميته انضباطي استان ميباشد.
 -16-4مرجع تجديد نظر از آراء كميته انضباطي استان ،كميته انضباطي فدراسيون ميباشد.
 -16-5مرجع تجديد نظر ا ز آراء كميته انضباطي فدراسيون ،جلسه مجدد رسيدگي در فدراسيون ميباشد.
 -16-6مرجع تجديد نظر از آراء كميته انضباطي ويژه نيز كميته انضباطي فدراسيون ميباشد.
-16-7آراء مرجع تجديد نظر قطعي و الزم االجرا اس .

ماده  -17اين آيين نامه مشتمل بر  17ماده و  26تبصره در جلسه مورخ 15ر7ر 96دردومين جلسه هيتات رئيسته فدراستيون
ورزش هاي ناشنوايان جمهوري اسالمي ايران به تصويب رسيده و از اعتبار داشته و الزم االجرا مي باشد.
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