«منشور اخالقی فدراسیون تنیس»
ماده  ۱تعاریف:
مقدمه:
توپ ،تور ،راکت ،لباس ورزشی و تمام وسایلی که در یک بازی تنیس به کار می روند و نیز حرکات ،مقررات و اصطالحات خاص این بازی عنصر
فرهنگی به شمار میروند .ورزش تنیس یک مجموعه فرهنگی است که از مجموع این عناصر ساخته شده و حفظ این مجموعه نیز بخشی از یک نظام
روابط اجتماعی سازمان یافته و بزرگتری است که آن را به نام نهاد تفریحی تنیس می شناسیم.
هدف:
این آئین نامه به عنوان منشور اخالقی و رفتاری جهت ایجاد زمینه الزم برای بسط و گسترش فرهنگ غنی اسالمی ایرانی در ورزش تنیس با همکاری و
تعامل جامعه تنیس با اهداف ذیل میباشد.
*اعتال ،عمق و گسترش دادن معرفت و استوار کردن ارزشهای انسانی و اسالمی در ورزش تنیس
*اندیشه ،عمل و تقویت فضائل اخالقی و برنامه ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و گروهی و اجتماعی
*فرهنگ سازی  ،تولید فرهنگی  ،ارائه فرهنگ ایرانی و اسالمی با اهتمام جدی به منش و روش ایرانیان و بهره گیری از آن
*سالم سازی فضاسازی فرهنگی محیطی با اهتمام به امر معرف و نهی از منکر
* تقویت وحدت هویت ملی جوانان مناسب با آرمانهای ایران اسالمی
*عمق بخشیدن به روحیه برادری و اخوت و تعاون و مشارکت عمومی
* تقویت امنیت و اقتدار ملی باکمک به توسعه نظم و امنیت عمومی در محل برگزاری مسابقات ورویدادها
ماده  ۲موضوع:
این آئین نامه با مصوبه هیات رئیسه در تاریخ  59/20/20به عنوان منشور اخالقی تنیس الزم االجراست.
ماده  ۳شمول:
تمامی کسانی که در حوزه تنیس نقشی را به عهده دارند مشمول این آئیننامه خواهند بود.
ماده  ۴مستندات:
این آئیننامه منطبق با فرهنگ غنی اخالقی و رفتاری اسالمی ایران و با رعایت و انطباق با اصول و مواد مطروحه مندرج درآئین نامه انضباطی فدراسیون
تنیس جمهوری اسالمی ایران ،تهیه ،تدوین ،طرح ،تصویب و جهت اجرا ابالغ میگردد.
ماده  :۵حوزه کاربرد افراد حقیقی و حقوقی مشمول:
 -۱هیئتهای استانی تنیس و زیر مجموعه آنها
 -0باشگاهها
 -۳مقامات رسمی تیمها
 -۴تیم اجرایی مسابقات(مقامات رسمی مسابقه)
 -9بازیکنان
 -0داوران
-7مربیان
 -8هر فرد و سازمانی که از سوی فدراسیون یا سازمان لیگ ،کمیته اجرایی مسابقات ،هیئتهای استانی و محلی برای برگزاری مسابقات جهت انجام
مسئولیتی منصوب شده باشند.
 -5تماشاگران و هواداران
 -۱2گروه رسانه ها و خبرنگاران مرتبط با محیط های تنیس
ماده  ۶حوزه کاربرد -زمان:
این آئین نامه مربوط به تمام وقایع و حوادثی است که در طول برگزاری مسابقات در اردوهای آمادگی ،تمرینات ،در روز برگزاری مسابقه و در درون
مجموعه های ورزشی(مکان فنی مسابقه) و بیرون از آن (تماشاگران وبازیکنان ،مربیان ،مدیران و گروه سرپرستی) تا زمان تخلیه باشگا ههای تنیس
میباشد.
ماده -۷مسئولیت اجرا:
تمام کسانی که در جریان ورزش تنیس موضوعیتی دارند در بسط و گسترش و اجرای مفاد این منشور مسئولیت حقوقی داشته و در قبال آن موظف
میباشند.
الف) در فدراسیون کمیته ای از مسئولین(سازمان لیگ،روسای کمیته ها ونماینده حراست) موظف به ابالغ ،پیگیری ،اجراء و کنترل و نظارت بر اجرای
این منشور میباشند.
مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون دبیر این کمیته بوده و وظیفه پیگیری مصوبات را عهده دار میباشد.
ب) در استانها و مناطق ،هیئتهای استانی نظارت بر حسن اجرا را در کمیته ای مرکب از مسئولین ذیربط(کمیته فرهنگی ،انضباطی ،حراست ،دبیر
هیئت) با مسئولیت رئیس هیئت استان یا شهر مربوطه اعمال خواهد کرد( .دبیر کمیته پیگیری مسئول بخش فرهنگی هیئت مربوطه خواهد بود).
ج) در باشگاهها با توجه به وظایف مدیران محترم باشگاههای ورزشی کمیته ای مرکب از مدیر محترم باشگاه ،مسئولین کمیته فرهنگی ،انضباطی ،مدیر
و سرپرست تیم  ،سرمربی تیم رده سنی مربوطه پیگیری ،اجرا و کنترل نظارت بر اجرای این منشور را عهده دار میباشند .مسئول واحد فرهنگی باشگاه
مربوطه دبیری کمیته فوق را عهده دار میباشند.

ماده:۸ -
وظیفه اصلی هماهنگی در اجرای مفاد این منشور در باشگاهها وآکادمی های تنیس متوجه شخص مدیر باشگاه و مؤسسه فرهنگی ورزشی بوده و این
مقام ،متولی اصلی اجرای مفاد این منشور بوده و تطبیق اخالق رفتاری اعضای آن باشگاه با مسئولیت مستقیم مدیر میباشد .کمیته فرهنگی به عنوان
ارکان اجرایی همکار آن مقام محترم خواهد بود .لذا مسئولیت آموزش و توجیه گروه ذیربط آن باشگاه ،ایجاد کمیته فرهنگی و نظارت بر اجراء و کنترل
مفاد منشور از اهم وظایف مدیر محترم آکادمی خواهد بود.
 )۱-8بعد از مدیر باشگاه مسئولیت هماهنگی ،تطبیق و اجرای آئین نامه رفتاری و اخالقی به عهده سرپرست تیم باشگاه بوده و مسئولیت ناشی از عدم
پیگیری متوجه سرپرست تیم خواهد بود( توجیه بازیکنان و مربیان در رابطه با منشور از اهم وظایف سرپرست محترم خواهد بود)
 )0-8سرپرست معرفی شده در هرفصل مسابقات لیگ مسئول مستقیم تیم تنیس در محل برگزاری شناخته شده و مسئولیت اجرای آئین نامه را در
مورد مربیان ،بازیکنان اصلی و ذخیره و مقامات رسمی تیم در محل برگزاری به عهده خواهد داشت.
ماده :۹
مربیان به عنوان تأثیرگذارترین گروه در ایجاد زمینه الزم برای اجرای منشور اخالقی و رفتاری تنیس شناخته شده و مسولیتهای ذیل متوجه آنان
میباشد:
 )۱-5ایجاد زمینه الزم و مناسب جهت توجیه بازیکنان نسبت به مفاد منشور اخالقی و رفتاری تنیس
 )0-5همکاری در اجرا و رعایت مفاد منشور با مبادی ذیربط(مدیران آکادمی های تنیس ،باشگاه ،تیم اجرایی مسابقه ،هیئتهای تنیس ،سازمان لیگ و
فدراسیون)
 )۳-5تشویق بازیکنان برتر اخالقی و ایجاد زمینه رشد و ارتقاء فنی و تعامل رفتاری
 )۴-5تذکر و توجیه ،برخورد ارشادی با بازیکنانی که نسبت به اجرای مفاد منشور تعامل الزم را ندارند.
 )9-5همکاری با مقامات رسمی تیم(مدیر و سرپرست ،پزشک ،تدارکات ،مربی و مسئول فرهنگی) در بسط و گسترش منشور اخالقی و ایجاد زمینه
الزم برای تعامل و همکاری متناسب.
)0-5همکاری با تیم اجرایی مسابقه(کمیته اجرایی مسابقه ،نماینده فدراسیون یا سازمان لیگ ،ناظرین ،داوران ،روابط عمومی،بخش رسانه ها در
چارچوب وظایف محوله قانونی)
 )7-5احترام متقابل نسبت به مقامات رسمی ،بازیکنان سایر تیمها و باشگاهها ،هواداران خودی و رقیب.
ماده :۱۱
هرگاه مربی ویا مربیان به بازیکن خاطی تیم خودی در حین مسابقه ،قبل و بعد از آن تذکر الزم را نداده و یا نسبت به جنجال و بی احترامی وی به
بازیکنان تیم مقابل ،داوران ،تیم اجرایی مسابقه ،هواداران و مقامات رسمی تیم مقابل بی تفاوت بوده به نحوی که بی توجهی آنان موجبات تجری،
تشویق بازیکن مورد نظر را فراهم آورد برابر آئین نامه انضباطی با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
تذکر :۱
رعایت عملی اصول اخالقی و رفتاری در منشور شامل رفتارهای مربیان نیز بوده و عالوه بر مراعات در حوزه عملکرد فردی مسئولیت همکاری در کنترل
و نظارت منشور در مورد بازیکنان را نیز عهده دار میباشد.
تذکر  :0عدم رعایت منشور توسط مربیان موجب سلب مسئولیت از مدیران و بالعکس نخواهد بود.
ماده :۱۱
عدم رعایت شئونات اخالقی و رفتاری توسط مربیان ،عدم همکاری در اجرای مفاد منشور ،در حوزه عملکرد فردی و بازیکنان تیم به عالوه هرگونه اظهار
نظر منفی و نیز ابراز و نشر مطالب خالف واقع و موهن و اکاذیب در رسانه های گروهی و وسایل ارتباط جمعی علیه تیم اجرایی مسابقه(مقامات رسمی
مسابقه) و تیم داوری ،مسئولین و سایر دست اندرکاران مجاز به ارجاع موارد به کمیته انضباطی خواهند بود .
ماده :۱۲
صدور و تمدید کارت مربیگری هر سال برای مربیان و کارت حضور در مسابقات و سایر مقامات رسمی تیمها بعد از بررسی عملکرد رفتاری و اخالقی و
استعالم از مبادی ذیربط ذیصالح ممکن خواهد بود .در صورت کسب امتیازات منفی تمدید یا صدور کارت امکان پذیر نخواهد بود.
ماده :۱۳
از آنجائیکه بازیکنان به عنوان افراد حقیقی الگوی رفتاری و فرهنگی جوانان ،نوجوانان و بخش وسیعی از جامعه هستند در موارد ذیل برای بازیکنان
تنیس(گروه بازیکنان و تیم های حاضر در مسابقات) رعایت مفاد منشور اخالقی و رفتاری الزامی میباشد:
 )۱-۱۳از شروع قرارداد بازیکن با باشگاه رعایت منشور اخالقی و رفتاری برای بازیکنان الزامی میباشد.
 )0-۱۳هربازیکن نسبت به رعایت منشور اخالقی و رفتاری ورزش تنیس مسئولیت مستقیم داشته و مسئولیت مقامات رسمی تیمها نافی مسئولیت
بازیکن نمی باشد.
 )۳-۱۳رعایت شئونات اخالقی و موازین شرعی و عرفی و احترام به فرهنگ و اخالق عمومی جامعه ایران اسالمی در چارچوب حقوق شهروندی جزء
وظایف بازیکنان و مراعات آن الزامی است.
 )۴-۱۳کلیه بازیکنان موظفند ضمن مطالعه دقیق منشور اخالقی و رفتاری ورزش تنیس  ،نسبت به تکمیل مرامنامه منشور اقدام نمایند.
ماده :۱۱
بازیکن موظف است:
 )۱-۱۴با بازیکن هم باشگاهی ،مربیان ،سرپرست و مدیر تیم ،پزشک و تدارکات ،رفتار مناسب و شایسته و همراه با احترام داشته باشد.
)0-۱۴باتیم اجرایی و مقامات رسمی مسابقه ( داوران ،ناظر ،کمیته اجرایی و سایر عوامل دست اندرکار) رفتار مناسب و شایسته وهمراه با احترام داشته
باشد.
 )۳-۱۴بابازیکنان ،مربیان  ،هواداران باشگاه حریف رفتار مناسب و شایسته و احترم انگیز داشته باشد.

 )۴-۱۴باگروه هواداران خودی و تماشاگران برخورد مناسب ،سالم ،متناسب و همراه با احترام داشته و از هرگونه بی احترامی و توهین(قولی ،رفتاری،
حرکت دست و پا و…) خودداری نماید.
 )9-۱۴بارسانه هاوخبرنگاران برخورد محترمانه و همراه با احترام و تعامل در مصاحبه مطبوعاتی و رسانه ای داشته باشد.
 )0-۱۴در محیط بیرون از ورزشگاه (محل تمرین ،اردو ،مسابقه دوستانه و …) همه موارد فوق را رعایت نموده و برآن تأکید داشته باشد.
 )7-۱۴بامطالعه دقیق قوانین اجرایی مسابقات ،قوانین داوری ،منشور اخالقی و رفتاری ،آئیننامه انضباطی و ضمایم و سایر موارد به خوبی توجیه شده و
سطح آگاهی خود را ارتقاء بخشد و در جلسات و مراسمات آموزشی و توجیهی اخالقی و رفتاری حضور جدی و مؤثر و مستمر داشته باشند.
 )8-۱۴به شئونات اخالقی و موازین شرعی و عرفی و فرهنگ و اخالقی عمومی جامعه ملتزم بوده و رعایت آن را از اهم وظایف خود تلقی و عمالً به آن
پایبند باشد.
 )5-۱۴به ملیت ،مذهب ،نژاد ،زبان بازیکنان و مربیان ،داوران و سایرین احترام گذاشته و در چارچوب قوانین و اصول فنی مسابقه تنیس منصفانه
رقابت نماید.
 )۱2-۱۴از مصرف مواد انرژی زا و سایر موادی که مغایرت با مصوبات و قوانین ابالغی فدراسیون جهانی( )ITFو فدراسیون تنیس جمهوری اسالمی
ایران داشته مطلقاً امتناع و در صورت مشاهده تخلف ازسایرین به مقامات ذیصالح مربوطه اطالع دهد.
 )۱۱-۱۴رعایت فرهنگ اخالقی جامعه در چارچوب منشور اخالقی و رفتاری:
الف -نسبت به مدل لباس از پوشیدن لباسهای جلف ،تنگ ،بدن نما و مارک دار بیگانه با تبلیغات خالف عرف و اخالق که در شأن ورزشکار قهرمان و
الگوی برتر نیستند جداً خودداری نماید.
ب :نسبت به مدل قیافه( موی سر و محاسن) از ارائه مدلهای آرایشی غیرمتناسب با شئونات فرهنگی جامعه که موجب ترویج و بسط گسترش فرهنگ
بیگانه میشود جداً خودداری نماید.
ج -همراه داشتن زیور آالت ،گردنبند ،گوشواره ،انگشتر برای آقایان در مسابقات ممنوع میباشد.
تذکر :۱باشگاهها موظفند نسبت به تهیه لباس فرم بازیکنان برای اقامت در هتل ،اردو و هنگام مسافرت بارعایت فرهنگ عمومی جامعه ایران اسالمی
اقدام نمایند
تذکر  :0بازیکنان مجازند مدل قیافه(ایرانی متناسب با فرهنگ عمومی و غنی جامعه ایران اسالمی) را ارائه نمایند.
تذکر  :۳بازیکنان و مربیان خارجی باید در چارچوب فرهنگ عمومی توجیه شده و از ارائه مدلهای نامتناسب و نا همگون خودداری نمایند.
تذکر :۴پوشش بازیکنان مرد:تی شرت و شورت ورزشی مخصوص تنیس
پوشش بازیکنان زن :لباس مسابقات از نوع پوشش کامل اسالمی (بلوز نخی همراه با کاور بلند تا سر زانوها،مقنعه و شلوار گرمکن گشاد)
تذکر :9پوشش بازیکنان در هنگام دریافت جوایز:
آقایان:تیشرت ساده و شلوار گرمکنبانوان:مانتو بلند آزاد،مقنعه و شلوار گرمکن گشادتذکر  : 0به بازیکنانی که پوشش مصوب در هنگام دریافت جوایز مسابقات را رعایت ننمایند،جایزه تعلق نمیگیرد.
ماده  -۱۵مقامات رسمی مسابقه
مقامات رسمی شامل( سرپرست مسابقه به عنوان نماینده سازمان لیگ ،نماینده فدراسیون ،نماینده ویژه ،نماینده هیئت محلی ،ناظر مسابقه ،ناظر
داوری ،مقامات امنیتی ،گروه پزشکی ،داوران) در اجرای مفاد منشور اخالقی و رفتاری مسئولیت حقوقی داشته و در قبال اجرای آن موظف و در حوزه
عملکرد رفتاری و فردی مسئولیت حقیقی داشته و مسئولیت اعمال فردی و رفتاری اخالقی شخصی خودشان متوجه آنان میباشد.
ماده :۱0
داوران در قبال مفاد منشور اخالقی و رفتاری در حوزه رفتار فردی مسئولیت شخصی و مستقیم داشته و نسبت به اعمال قوانین داوری به طور منصفانه
در چارچوب قوانین داوری اعمال قانون خواهند کرد.
 )۱-۱0تخلفات داوری داوران در چارچوب قوانین مربوطه و توسط کمیته داوران رسیدگی شده و چنانچه در حوزه رفتار فردی در منشور اخالق تخلفی
مرتکب شوند برابر مفاد آئین نامه منشور اخالقی به کمیته انضباطی اعالم خواهد شد.
 )0-۱0اشتباهات داوری امری اجتناب ناپذیر است ولی دقت در داوری و کسب آمادگی جسمی و روحی و روانی و به روز بودن داوران الزم و از اهم
وظایف داوری ،ایجاد امنیت روانی و اعمال قوانین داوری به طور عادالنه و یکسان برای تیمها باید مجدانه مدنظر داوران باشد .چنانچه تیمی ،از داوری
گروه داوران اعتراض داشته باشد بدون جوسازی و اعتراض مستقیم بازیکن ،کاپیتان ،بازیکنان ،مربیان و سایر اعضاء مراتب اعتراض خود را مکتوب و
مستند و محرماته به سازمان لیگ و کمیته داوران اعالم و موارد اعتراض توسط مقامات ذیصالح حداکثر ظرف مدت  ۱2روز بررسی و نتیجه اعالم
خواهد شد.
تذکر -۱محرومیت داوری در چارچوب آئین نامه کمیته انضباطی اعمال و اعالن آن مشمول مقررات مربوطه خواهد بود.
 )۳-۱0باهرگونه اعتراض ،پرخاشگری و برخورد با تصمیمات داوری(ولو تصمیم اشتباه) از سوی بازیکن ،مربی ،کادر سرپرستی و اجرائی تیمها به شدت
برخورد خواهد شد.
تذکر -0پوشش مدیران و داوران مسابقه به شرح ذیل میباشد:
آقایان:تیشرت و شلوار سادهبانوان:مانتو بلند و آزاد،مقنعه و شلورا گشاد به رنگ تیرهماده :۱۷
چنانچه مقامات رسمی مسابقه(فدراسیون ،سازمان لیگ و هیئتها) در انجام مسئولیت خود قصور و یا تقصیر نمایند مراتب جهت اتخاذ تصمیم رئیس
فدراسیون گزارش میشود تا منطبق با مقررات موضوعه دستور اقدام صادر و اجراء گردد.

ماده :۱۸
سازمان لیگ ،هیئت های تنیس استانها و کمیته های اجرایی مسابقات موظفند با تدوین و تهیه راهکا رهای مناسب بهترین شیوه خدمات متناسب را
ارائه نمایند.
 )۱-۱8متولیان محل برگزاری مسابقات موظفند امکانات رفاهی و بهداشتی متناسب با شأن تماشاگران را تدارک و به آنان ارائه نمایند.
)0-۱8چنانچه فرد یا گروهی از استفاده کنندگان نسبت به نحوه بلیط فروشی ،کنترل بلیط ،رفتار مأموران انتظامی و تأمینی ،امکانات رفاهی و خدماتی
آکادمی ها و باشگاهها اعتراض و شکایتی داشته باشند مراتب به طور مستند و مکتوب به هیات استان ،سپس به فدراسیون تقدیم و پس از بررسی و
پیگیری نتیجه اقدام به طور مکتوب حداکثر ظرف مدت  ۱2روز اعالم خواهد شد.
ماده :۱۹
رسانه های ورزشی اعم از دیداری ،شنیداری ،نوشتاری مکتوب و الکترونیکی نقش ویژه ای در تبلیغ ،ترویج ،اشاعه و اجراء و کنترل اجرایی و نظارت بر
مفاد منشور اخالقی و رفتاری در ورزش و تقویت مبانی و توسعه هدفمند آن در اذهان بازیکنان ،مربیان ،مدیران ،داوران ،هواداران و سایر اقشار خواهد
داشت .آن گروه از خبرنگاران ،عکاسان ،گزارشگران ،تصویربرداران و کارشناسان مطبوعاتی که در محیط های ورزشی تنیس حضور می یابند بخشی از
حوزه تنیس میباشند و لذا:
 )۱-۱5نسبت به ترویج و تقویت مبانی ارزشی و اخالقی منشور اخالقی و رفتاری در جامعه ورزشی تنیس تالش نموده و اقدام نمایند.
 )0-۱5نسبت به تشویق بازیکنان ،مربیان ،مدیران ،داوران و هواداران برتر اخالقی و رفتاری اقدام و عملکرد خوب و مثبت و شایسته آنان را به طور
هدفمند ترویج و به عنوان الگوهای برتر اخالقی ترویج نمایند.
 )۳-۱5از چاپ و تیتر کردن عکس و گزارش و حواشی بازیکنان ،مربیان ،مدیران و… که عملکرد اخالقی و رفتاری متناسب با مفاد منشور اخالقی و
رفتاری ندارند در حد مقدور امتناع نمایند.
 )۴-۱5نسبت به بازیکنان ،مربیان ،داوران ،مدیران و مقامات رسمی تیمها ،باشگاهها و فدراسیون و هیئت ها برخورد صادقانه و همراه با احترام داشته و
اعمال و رفتار آنان را در چارچوب محیط های ورزشی مورد رسیدگی قرار داده و در انعکاس مصاحبه ها و نظرات آنان امانتداری و صداقت در نوشتار را
مراعات نمایند.
 )9-۱5خبرنگاران با بازیکنان و مقامات تیمها و مقامات رسمی و متقابالً آنها با خبرنگاران باید برخورد همراه با احترام و متناسب با شأن و فرهنگ ایران
اسالمی داشته باشند
 )0-۱5در صورتیکه بازیکنان ،مربیان ،مدیران ،داوران ،مقامات رسمی مسابقات و تیمها و باشگاهها از خبرنگار رسانه ای اعتراضی داشته باشند مراتب
اعتراض خود را به طور مستند جهت رسیدگی رسانه مربوطه و رونوشت آن را جهت بررسی نتیجه به فدراسیون و هیئت محلی ارسال خواهند کرد.

