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 فدراسیون ورزش های ناشنوایان

 «اجرایی آئین نامه»                                                                
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 «انضباطی»  .1

با عنایت به اینکه هدف از برگزاری اردوها تقویت بنیه فنی و آماده شددددر ورزشدددکارار و مربیار ورت دردددور هدرت ندا ه در 

 به اردو تابع هوا ین و مقررات فنی و ا رباطی داکم بر اردو می باشند.رویداد پیش رو می باشد. لذا کلیه دعوت شدگار 

حلجرل حلملدحکل ح حلملدحلنضبخط حسرترستحلدو حم حبختد(مللدوحذیلحبرل حیاگخنحلهزلم حلستح)مسئل حوسنحد خیتح

 تخیبند حب حلصل حلتخالو ح حلمخن.دلد  -3

 لس.فخو حل حتلتشحمنخسبحودحمریطح د ت  -2

 جدیتحودحلجرل حبرنخم حیخح حلدلئ حتد  -1

  وتحتنخس ح حلو.رلاحب حوقلقحویگرلن -4

 حوضلدحب حملوعحودحیارینخر/ححیاخم حبرنخم حیخ حلدو وضلدحمدل احودح -5

یرکحمقطع حلدو حبخیس. حفراحودتخللستحتخر جحملوتحل حلدو ححجیتودحصلدرحنیخ ح حودحترلیطحلضطرلدح -6

حیکایلح حتسحل حلمضخءحمسئلهینحب حسرترستحلدو حلدلئ حگروو.

ح

حیبصر :

بدیری است به منظور کلیه افراد در ت امی مرادل اردو موظف به رعایت هوا ین و مقررات و ضدواب  ترریف شدده می باشند.    -1

در حیکی آرام و دور از هرگو ه تنش رعایت موارد ا ردددباطی ضدددروری بوده و و برخورداری از مها ارتقاء سدددکی کیای اردو

    رخورد ودی بر ل خواهد آمد.صورت مشاهده هرگو ه بی ا رباطی بر دسب مورد ب

تخلاات ادت الی که در طول برگزاری اردوهای ورزشی توس  ورزشکارار ا جام می شود با گزارش مراوع مربوطه در ک یته  -2

 کرار تخلف مجازات اع ال خواهد شد.ا رباطی مورد رسیدگی و متناسب با  وع، شدت و ت

مربیار و  دهیق بر امه اردو را به عرده دارد، ظارت و اورای  زاری،ت کامل برگبا تووه به اینکه سدددرپرسدددت اردو مسددد ولی  -3

 ورزشکارار می بایست با سرپرستار ه اهنگی الزم را بر ل آور د.
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 «پشتیبانی»  .2

 

 پذیرش :

برگه مررفی  امه از هیات یا اداره کل ورزش و ووا ار استار  محل اردو صرفاً با ارائهو  ورود کلیه افراد به محل اسکار -

 مربوطه امکار پذیر می باشد.

 اعتبار داشته باشد. 29اساند  22ارائه کپی گذر امه که دداهل تا  -

مسد ول پذیرش در محل پیش بینی شدده مسدتقر و با رعایت کلیه ضدواب  مکروده در شیوه  امه اورایی  سبت به      -

 کرد.ردو اهدام پذیرش افراد در ا

ولسدده توویری در شددب پذیرش هولسدده ای با کلیه روسددای ا ج ن، سددرمربی، مربی و مج وعه ورزشددکارار رشددته  -

 مربوطه( پیش بینی شده است. 

 غیر از ورزشدکارا ی که هبًً در مسدابقات برور مرزی هآسیایی، ورا ی و ال پیکی( درور داشته ا د، کلیه ورزشکارار   -

 و درور در اردو برگه سنجش شنوایی سنجی مرتبر در سال واری را ه راه داشته باشند. می بایست ورت پذیرش

 

 اسکان :

این فدراسیور  وداً خودداری شود.در دین اردو از آوردر هرگو ه اوناس هی تی و ووه  قد به داخل خوابگاه  -

 هیچگو ه مس ولیتی در هبال اشیاء هی تی و ووه  قد هیچ فردی  دارد. 

 باشد.حمیمجاز مرتبر  محل خوابگاه فق  برای افراد داضر در اردو و صرفاً با ارائه کارت شناساییورود به  -

 مواظبت از اموال فدراسیور -

 خودداری شود.وداً از آوردر غذا به داخل خوابگاه در ه ه مواهع الزامی بوده و   ظافت خوابگاهرعایت  -

  تردد محل ت رین و محل مسدددابقات منکبق با عرف اوت اعی  ، در محل خوابگاه بدا لبداس مناسدددب  در ه ده مواهع   -

 صورت گیرد.

 ها بر ل آید.وه کاری الزم با مس ول خوابگاه ها در خًل ارد -

 : تغذیه

ناسددب رشددته و زمار ورزشددی و طول اردو تنظیم و اورائی تبا  ظر متخصددصددین ت،ذیه، بر امه غذایی ورزشددکارار به  -

 خواهد شد.

 ایاب و ذهاب :

اردوهای و  ظارت بر شرکت درور، ورزشدکارار، مربیار و دست ا درکارار ورت   ایاب و ذهاب برای هزینه های کلیه -

 عرده فدراسیور می باشد.ه ب شرکت در رویدادهای بین ال للیملی ورت آمادگی برای های تیم 

 اشت.  ایندگار فدراسیور داضر در اردوها مبل،ی را به عنوار تنخواه در اختیار خواهند د -

 مدیریت خواهند   ود. ظارت و   ایندگار فدراسیور کلیه مرادل و فرایند برگزاری اردو را  -
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 «امور پزشکی»  .3

 .و در اختیار داشتن کلیه لوازم ک ک های اولیه تجریز برداری -

 .در زمار اردو ساعته( 22درور پزشک در صحنه ه -

 .کادر پزشکی هآهایار و با وار(تقویت  -

 .درور متخصص ت،ذیه در اردوها  -

 .رودی و روا ی ورزشکارار( به منظور ارتقاء شرای ه ور روا شناس در دین برگزاری اردودر -

 .در دسترس بودر دکتر ارتوپد و ه چنین فیزیوتراپ -
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 «امور فنی »  .4

  ی باشد.   مجازمحل اردو برد از تاریخ اعًم شده  بهپذیرش ورزشکارار  -

             ترریف شددده پذیرش  خواهد شددد.  رعایت ضددواب در رشددته ای بدور  ورزشددکاری ای، توصددیه یا تحت هیچ شددرای  -

 اردوها می باشد. و سرپرستارفدراسیور   اظرین فنی و ع ومی تام االختیار یندسن اورای این مورد به عرده مس ول

که ک یته فنی و امور مسابقات و سدروی  های ایاب و ذهاب   ، غذااسدکار از  کلیه ورزشدکارار و مربیار در دین اردو  -

 استااده خواهند   ود.  فدراسیور در  ظر می گیر د، 

حمقردلرحلدو ی ح:

از سددرپرسددت اردو از اردو را و مقکری موردی مجوز خروج در صددورت  یاز و درخواسددت کتبی ورزشددکارار بایسددتی  -

 دریافت   ایند.

 سبت به ا تخاب لذا  . خواهد بود مسابقات برور مرزیبه  ورزشکارار و مربیار درور در اردوها به منزله اعزام هکری -

 تص یم گیری خواهد شد. در شورای فنیاز  ظر فنی، ا رباطی و اخًهی در هالب تیم اعزامی  ارات برتر و اصلی 

ه ه مربیار داضر که دارد با تشدخیص روسای ا ج ن ها خواهد بود و امکار   ورت ه کاری مربیار ا تخاب و دعوت -

 .(می باشدتص یم گیری  رایی آر با مس ول فنی و روسای ا ج ن ها ههرار  گیر د کاروار اعزامی لب هادر اردو در 

ماتی و ورزشددکارار، امور پزشددکی، خد ربیار، ا ج ن ها، سددرمربیار، مروسددای اعم از ه وکلیه افراد دخیل در امر ارد -

 درور داشته باشند.در محل ( موظاند از ابتدا تا ا ترای اردو و سرپرست اردو پشتیبا ی

ه هر مردلپ  از ات ام  فرم  ظر سنجیستی ها کیای اردوهای آتی و رفع هرگو ه کا به منظور بربودی و ارتقاء سکی -

 .ع آوری می شودو و ارائه  و مربیار اردو به کلیه ورزشکارار

 در ایام ترکیًت  باشد. یدداالمکار ورود و زمار پذیرش بنحوی بر امه ریزی گردد کهتاریخ  -

 2در رابکه با استااده از فرای ت رینی سالن ها و تجریزات مووود فدراسیور که در اواره بخش خصوصی می باشد  -

  ظر هرار گیرد: مدذیل مورد 

مرلح حبرحوسههبحنیخ حلینحفددلسههیلنحودحتخصههلاحلتخ.صههخاحححذکرحگرووحیخبندحلینحودحینگخاح قدحورلدولوح -3

حد.نرحملدوحنظرحمسخ درحناخیخودحسخ یجییزلرح

دلح د ت ح حیجییزلرححل حلمخکنجیتحلس.فخو حرنخم حملدوحنیخ حتخلوحبخحمدیریتحتیشحبین حتهد ،حبحفددلسهیلنحح -2

 حمرلحیارینخرحلطاینخنحوسهه.یخب حبل ححیخد  حوبلحب حملجرحلطالعحدسههخن حح31ودلولححملدوحنیخ طبقحسههخ خرح

 د.وخصلحناخی

ح
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 «فعالیت های فرهنگی»  .5

 فعخهیتحیخ حفرینگ حبعنللنحفلقحبرنخم ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح

 

 بر دسب مدت زمار اردو و شرای . از فدراسیور خارج رار یا دو وعده شام و پیش بینی صرف یک یا  -

 بر امه های متنوع و مسابقات به ه راه ووایز.با ا جام فرالیت های مذهبی  -

 اردوها طوری تنظیم شود که روزهایی که هداست دارد هیچ اردویی برگزار  گردد.بر امه  -

 در اختیار هراردادر پک های فرهنگی به ورزشکارار داضر در اردوهای تیم های ملی. -


