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فدزاسیَى تیساًداشی تا تسًاهِ زیصی ٍ تَسؼِ ػولکسد خَد جْت یکپازچِ ساشی  ،افصایص سرسػت ٍ ضرفافیت دز ازائرِ خردهاب ترِ
ٍزشضکازاى  ،هستیاى  ،داٍزاى ٍ سایس ػالقِ هٌداى ٍزشش تیساًرداشی  ،اقرداهات دز خصرَظ اًقاراب ت رص اساسر اش فسایٌردّای ادازی
فدزاسیَى تیساًداشی تِ تسقس ٍب اًجام دادُ است ٍ ازتاای ایي زًٍد ّوچٌاى اداهِ خَاّد داضت .
ت ا تَجِ تِ ایي هَضَع ٍ لصٍم دسقسس کویقِ ّای ه قلف ٍ ّیأب ّای اسقاً تِ هٌاتغ اطالػات هَزد ًیراش ضرسٍزب دازد کلیرِ
قاتلیت ّا جْت ازائِ خدهت دز قالة یک تاًک اطالػات جاهغ ٍ دز دسقسس ػوَم تؼسیف گسدد ٍ الشم است کلیرِ افرساد کرِ دز جاهؼرِ
ٍزشش تیساًداشی فؼالیت دازًد ًسثت تِ ازائِ هدازک ٍ تکویل اطالػاب اٍلیِ هَزدًیاش خَد اقدام ًوایٌدً .ظس تِ ایي تصٍدی کلیِ خدهاب
ذیل فاط اش طسیق ساهاًِ هل تیساًداشی ازائِ خَاّد ضد:
 -1ثثت ًام ٍ ضسکت دز کلیِ هساتااب زسو ٍ غیس زسو هاًٌد جطٌَازُ ّای تیساًداشی
 -2حضَز دز دٍزُ ّای آهَشض هستیگسی  ،داٍزی ٍ تودید اػقثاز کلیِ هدازک صادزُ
 -3خسید سالح ٍزشض
 -4دزیافت ّس گًَِ گَاّ ٍ هؼسف ًاهِ
 -5اسقفادُ اش اهکاًاب ٍزشض ٍ زفاّ فدزاسیَى هاًٌد سالي ّای تیساًداشی تفٌگ ،تپاًچِ ٍ پسٍاشی  ،خَاتگاُ ٍ زسقَزاى
 -6ػالٍُ تس ایي خدهاب ٍ تسْیالت جْت جاهؼِ تیساًداشی کطَز تؼسیف خَاّد ضد کِ تْسُ هٌدی اش آًْا تٌْا تا ازائِ کرازب ػضرَیت
اهکاًپریس خَاّد تَد.

ػضَیت دز فدزاسیَى تیساًداشی تسای تواه ٍزشضکازاى  ،دست اًدزکازاى ٍ دٍسقدازاى زضقِ تیساًداشی کِ دازای کازب هل هؼقثرس
ه تاضٌد اهکاًپریس است.
دزخَاست ػضَیت ّس ًفس تَسط ّیأب تیساًداشی اسقاى هحل سکًَت کِ هسجغ ضٌاسای ٍزشضکازاى تاتؼِ اسقاى ه تاضد تسزسر
ٍ ًسثت تِ تأیید صالحیت آًاى اقدام ه گسدد.

حق عضویت در فدراسیون تیراندازی سالیانه  250/000ریال می باشد.
اش لحظِ پسداخت حق ػضَیت ازائِ کلیِ خدهاب تَسط ساهاًِ تسای ػضَ تِ هدب یکساب فؼاب ه گسدد  ،پر

اش گرضرت یکسراب

سیسقن غیسفؼاب ٍ دز شهاى تودید ػضَیت هجدد فؼاب ه ضَد.

دزخَاست صدٍز کازب ػضَیت ّوصهاى تا ثثت ًام هقااض ٍ یا دز هساجؼاب تؼردی ترِ سیسرقن اهکراى پرریس اسرت کرِ اًرَاع آى
تِ ضسح ذیل ه تاضد:
کارت عضویت عادی :تسای ّس یک اش اػضا تا پسداخت هثلغ  50.000زیاب تا اػقثاز یکسالِ صادز ه گسدد.
کارت عضویت التین :تسای ّس یک اش اػضا تا پسداخت هثلغ  500.000زیاب تا اػقثاز یکسالِ صادز ه گسدد.

کارت هویت سالح ورزشی ( بسودی راه اندازی می گردد ) ٍ :زشضکازاً کِ دازای سالح ٍزشض ض ص هر تاضرٌد ٍ توایرل دازًرد
تسای سالح خَد کازب َّیت تا ذکس هدب ٍ ضوازُ سالح دزیافت ًوایٌد ه تَاًٌد پ

اش ط هساحل ػضَیت ٍ تأیید سالح ترا پسداخرت

هثلغ  500.000زیاب ًسثت تِ دزیافت کازب یکسالِ اقدام ًوایٌد.
تبصره  :اػقثاز اطالػاب دزج ضدُ دز کازب سالح ضاهل ًَع سالح  ،ساشًدُ سالح  ،هدب ٍ ضوازُ تدًِ آى تَسط ًوایٌدُ حساست ٍشازب ٍزشش ٍ
جَاًاى هَزد تسزس ٍ تأیید قساز خَاّد گسفت.

نکته  :کلیِ کازب ّای صادز ضدُ تِ آدزس کدپسق هقااضیاى ازساب ه گسدد لرا اهکاى تحَیل حضَزی کازب ّا فساّن ًو تاضد.

 هساجؼِ تِ ساهاًِ هل تیساًداشی تِ آدزس  ٍ www.regirissf.irکلیک تس آیکَى ثثت ًام ٍزشضکاز. ٍازد ًوَدى ضوازُ هل ٍ ضسٍع ثثت اطالػاب تِ صَزب کاهل ازساب تصَیس هدازک خَاسقِ ضدُ اًق اب ًَع کازب ػضَیت هَزد ًیاش پسداخت حق ػضَیت سالیاًِ تأیید اطالػاب ٍ َّیت افساد تَسط ّیأب تیساًداشی اسقاى هقثَع دز صَزب دزخَاست کازب َّیت سالح ٍزشض  ،اطالػاب هقااض تَسط حساست فدزاسیَى تیساًداشی تسزس ٍ ًسثت ترِ تأییرد آىاقدام ه گسدد
 چاج کازب ػضَیت یا کازب َّیت سالح ٍزشض ازساب تَسط پست پیطقاش تِ آدزس کدپسق ثثت ضدُ(مدارک ستاره دار السامی می باشد)

 -1تصَیس زًگ کازب هل *
 -2تصَیس زًگ صفحِ اٍب ضٌاسٌاهِ*
 -3ػک

پسسٌل تا شهیٌِ زٍضي*

 -4گَاّ ّیأب تیساًداشی اسقاى هثٌ تس فؼالیت ٍزشض هستثط ( تأیید اطالػاب ٍ ضٌاسرای ٍزشضرکازاى پر

اش ثثرت دز سیسرقن تَسرط

ّیأب تیساًداشی اسقاى هحل سکًَت تِ صَزب الکقسًٍیک صَزب ه گیسد )

 -5دزصَزب دزخَاست کازب سالح ٍزشض  ،ازائِ فاکقَز خسید یا ّس ًَع هدزک کِ هالکیت ٍ َّیت سالح زا تِ اثثاب تسساًد.

کلیِ اػضا ه تَاًٌد پ

اش گرضت یکساب اش ضسٍع ػضَیت تا هساجؼِ تِ ساهاًِ هل تیساًداشی ًسثت تِ تودید ػضَیت خَد تسای

ساب جدید اقدام ٍ دز صَزب ًیاش هط صاب خَد زا اصالح ًوایٌد.

