مقدمه
این آییننامه مجموعهای از مقررات ،شیوه ها و روش های برگزاری مسابقات رسمی فوتبال در
سال 1401-1402در استان اصفهان می باشد که توسط کمیته مسابقات پیشنهاد شده وتوسط
واحد مسابقات تهیه وتنظیم گردیده است  .این آیین نامه شامل مراحل ثبت نام  ،نحوه برگزاری
مسابقات ،شرایط عمومی و اختصاصی باشگاه ها ،شرایط عمومی و اختصاصی لیگ ها ،شرایط
عمومی و مقررات نقل و انتقاالت ،اصول انضباطی ،شرایط فنی و اجرایی ،مقررات مالی و
ورودی ها و جرائم و موارد پیش بینی نشده در مسابقات است.
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بسمه تعالی
آئین نامه برگزاری مسابقات قهرمانی فوتبال پیشکسوتان استان اصفهان – مرداد – شهریور 1401
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ماده یک  :هدف
g
هدف از برگزاری این مسابقات ایجاد روحیه نشاط و ارج نهادن به جایگاه واقعی پیشکسوتان فوتبال اصفهان و یادی از افتخارات گذشته آنان وe
|
نهایتاً رفع خستگی روزمره زندگی و دیدار دوستان و هم بازیهای سابق
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ماده دو  :شرایط اجرائی مسابقات

این مسابقات از لحاظ فنی و اجرائی بر طبق آخرین قوانین و مقررات مسابقات آماتوری فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران و دستورالعمل
های برگزاری مسابقات هیأت فوتبال در سطح استان به مرحله اجراء گذاره می شود.
مرجع برگزاری این مسابقات  ،واحد مسابقات هیئت فوتبال استان اصفهان می باشد که چگونگی ونحوه برگزاری مسابقات ونظارت برحسن انجام
مسابقات را برعهده دارد.
ماده سه  :نحوه برگزاری مسابقات

به دلیل بعد مسافت بین شهرستانهای تابعه استان و همچنین جلوگیری از هزینه ها و خطرات احتمالی و به دلیل کمبود امکانات ورزشی این
مسابقات به صورت منطقه ای برگزار می گردد .در پایان قهرمانان هرمنطقه به همراه تیمهای قهرمان ونایب قهرمان اصفهان مرحله نهایی رابرگزار
خواهند نمود.
تبصره یک) پس از اعالم آمادگی کلیه تیمها ،تیمهای حاضر در هر منطقه توسط واحد مسابقات مشخص و اعالم خواهد شد.
تبصره دو ) نحوه برگزاری مسابقات در هر منطقه با توجه به تعداد تیمهای حاضر توسط واحد مسابقات مشخص
می گردد .نحوه برگزاری مسابقات در جلسه قرعه کشی به اطالع خواهد رسید.
تبصره سه) در صورت به حدنصاب نرسیدن تیمهای یک منطقه واحد مسابقات با در نظر گرفتن فاصله جغرافیایی در مورد تیمهای آن منطقه تصمیم
گیری می نماید.
باتوجه به نحوه برگزاری مسابقات  ،تامین زمین مناسب برای برگزاری مسابقات همچنین تامین آمبوالنس وپزشک یا پزشکیار وتکنسین اورژانس
منجر به تاخیر زمانی بیش از برعهده میزبان بوده و چنانچه عدم فراهم آوردن ملزومات فوق در فرجه زمانی 20دقیقه از زمان اعالم شدآماده
نباشد مدیر اجرایی باید نسبت به تعطیلی مسابقه اقدام ومراتب را به هیئت استان اعالم نماید

ماده چهار :قرعه کشی

قرعه کشی مسابقات پس از انجام وتکمیل فرایند ثبت نام توسط تیمها در بازه زمانی اعالم شده وباحضور تیمهایی که این فرایند راتکمیل نموده
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اند توسط واحد مسابقات هیأت فوتبال استان انجام می شود و حضور سرپرست یانماینده تام االختیارتیم ها در مراسم قرعه کشی الزامیستa .
تبصره یک) تعیین زمان و شرایط برگزاری مسابقات به عهده واحد مسابقات بوده و برنامه های تنظیمی توسط روابط عمومی واحد مسابقات اعالمg
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خواهد شد.
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ماده پنج  :شرایط سنی

درفصل 1401مسابقات در دو رده سنی زیر 55سال وباالی 55سال برگزار خواهد شد
شرایط سنی وترکیب تیمها ونفرات در فصل  1401در مقطع زیر 55سال به شرح زیر اعالم می گردد:
 -1گروه اول 15نفر بازیکن در بازه سنی (متولدین  1351/1/1لغایت )1355/12/29
 -2گروه دوم 15نفر بازیکن در بازه سنی (متولدین قبل از)1350/12/29
تبصره :تیم ها می توانند به شرط رعایت سقف کلی تعداد بازیکن به جای بازیکنان ردیف اول از بازیکنان ردیف دوم در لیست استفاده نمایند
 -3دروازه بانان محدودیتی ندارند .تیمها مجازند در پست دروازبان از هریک ازگروههای یک ودو استفاده نمایند
 -4تعداد بازیکنان هر تیم حداکثر  30نفر و همراهان  5نفر جمعاً  35نفر
 -5تیمها تا زمان قرعه کشی الزاما بایستی اسامی حداقل 16نفر رابا رعایت ترکیب تعداد بازیکن هررده سنی به اضافه یک نفر بعنوان سرپرست
و یکنفر به عنوان سرمربی به واحد مسابقات اعالم نمایند
 -6بازیکنان هر گروه می توانند فقط با بازیکنان رده سنی خود تعویض شوند.
 -7مسابقات رده  55سال (متولدین قبل از  )1346/01/01جداگانه برگزار می گردد.ولی شرکت بازیکنان این رده سنی در مسابقات زیر 55سال
بالمانع میباشد.
تبصره ) بررسی شرایط سنی بازیکنان واحراز صحت مدارک ارائه شده وترکیب تیمها برعهده سر پرستان تیمها بوده و واحد مسابقات
ه یچگونه مسئولیتی در قبال صحت وسقم مدارک ارائه شده نخواهدداشت .همچنین مسئولیت پیگیری  ،رصد وکنترل سالمت بازیکنان
برعهده سرپرست بوده وسرپرستان بایستی به طور مداوم درجریان وضعیت سالمت بازیکنان قرار داشته باشند
 -8باتوجه به اینکه تعدادی از تیمها بدلیل عدم ثبت موسسه وباشگاه دارای شخصیت حقوقی مشخص نمی باشند در این مسابقات کلیه
مسایل انظباطی وحقوقی قضائی برعهده سرپرستان معرفی شده تیمها خواهد بود
تبصره یک ) درفصل اینده تیمهایی که مراحل ثبت حقوقی موسسه واخذ مجوز را طی ننموده باشند مجاز به حضوردر مسابقات نخواهند بود

ماده شش  :نحوه حضور نفرات در ترکیب تیمها در مسابقات

الف ) از گروه اول  5نفر
ب ) از گروه دوم  5نفر
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ج ) تیمها مجازند در پست دروازبان از هریک ازگروههای یک ودو استفاده نمایند
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تبصره یک) تعویض ها به صورت پروازی برای گروههای یک و دو (کارت با کارت انجام خواهد شد)
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ماده هفت :برنامه مسابقات
3
برنامه مسابقات صرفا توسط واحد مسابقات واز طریق گروه اطالع رسانی مسابقات پیش کسوتان ودر شهرستانها از طریق اتوماسیون اداری هیئت فوتبال اطالع
رسانی میگردد.

هرگونه تعویق یا جابجائی مسابقه فقط با درخواست کتبی وموافقت واحد مسابقات امکانپذیر میباشد
ماده هشت :

نماینده (یا ناظر) هیأت فوتبال استان مسئول هماهنگی و اجرائی کلیه مسائل مربوط به همان مسابقه براساس آئین نامه های مربوطه بوده و می
بایستی گزارشات الزم را در تمام زمینه ها پس از اتمام مسابقه به واحد مسابقات تسلیم نماید.
در صورت عدم حضور نماینده (ناظر ) یا عدم حضور داوران تصمیم گیری در مورد برگزاری مسابقه با باالترین مرجع برگزاری مسابقات استان خواهد
بود.
هرگونه تعطیلی مسابقه به هر عنوان منوط به تایید واعالم داوران وکسب مجوز از واحد مسابقات بوده در غیر اینصورت امکان تعطیلی مسابقه
وجود ندارد.
ماده نه :

تیم ها باید از مربیان که دارای کارت مربیگری تأیید شده هیأت فوتبال استان می باشد استفاده نمایند.
پزشک یا پزشک یاران تیم ها باید دارای تأییدیه از طرف کمیته پزشکی هیأت فوتبال استان داشته باشند.
ماده ده :

کلیه تیم های شرکت کننده بایستی لیست اسامی با ذکر مشخصات کامل بازیکنان و همراهان را که توسط مدیر باشگاه ممهور به مهر گردیده و به
همراه مدارک مشروحه ذیل تا تاریخ تعیین شده به واحد مسابقات تسلیم نمایند.
مدارک الزم :

الف) ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی عکسدار
ب) ارائه اصل کارت بیمه بازیکنان و همراهان
ج) تکمیل و تنظیم کارت سالمت توسط کمیته پزشکی هیأت فوتبال
هـ) تحویل یک قطع عکس  3*4جهت صدور کارت
و) کلیه مدارک بازیکنان و کادر فنی بایستی روی برگ شناسه فردی که فایل ان تحویل سرپرستان تیمها میشود بارگزاری شده و به واحد مسابقات
تحویل گردد.

ماده یازده :

حضور سرپرست و مربی در تمام مسابقات الزامی است  ،شروع مسابقه بایستی در حضور سرپرست یا سرمربی تیم بوده وبدون حضور هر دونفر
مسابقه بهیچ عنوان آغاز نخواهدشد..
تبصره یک ) سرپرستان و مربیان تیم ها مسئول ثبت اخطارها و اخراج های بازیکنان خود بوده و مسئولیت بروز هرگونه اشکالی در این رابطه
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متوجه آنان خواهد بود.
a
تبصره دو ) سپردن یک فقره چک به مبلغ 100.000.000ریال بدون تاریخ در وجه حامل به عنوان ودیعه در قبال خسارات احتمالی تحویل واحدg
e
مسابقات داده شود.
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تبصره سه) هیچگونه تغییر ،جابجائی  ،جایگزینی  ،در لیست اسامی بازیکنان معرفی شده از سوی تیم ها پس از شروع مسابقات مجاز نخواهد بود.
4

تبصره چهار) تیمها در جریان مسابقات در صورت مواجه شدن موارد زیر مجاز خواهند بود بازیکن جدید جایگزین نمایند:
الف) فوت بازیکن (خدای نکرده)
ب) بیماری غیر قابل عالج تعداد  3نفر (یا مصدومیت غیر جبران ) با تأیید هیأت پزشکی استان
ماده دوازده :

کلیه افرادی که مجاز به نشستن بر روی نیمکت ذخیره هستند باید با لباس ورزشی و بازیکنان ذخیره باید از کاور مخصوص استفاده نمایند.
(سرپرستان و مربیان از این امر مستثنی هستند)
تبصره یک ) کاپیتان تیم بایستی دارای بازوبند باشد.
ماده سیزده :

شرایط تیم های مجاز جهت شرکت در مسابقات پیشکسوتان
الف ) حداقل دو سال سابقه حضور در رقابتهای پیشکسوتان استان را داشته باشند.
ب) دارای موسسه ثبت شده ورزشی باشند.
ماده چهارده :شرایط بازیکنان

بازیکنان اجازه حضور در مسابقات پیش کسوتان رادارند که دارای شرایط زیر باشند
 )1متولد اصفهان بوده یا سابقه سکونت طوالنی مدت ( بیش از 5سال ) در اصفهان راداشته باشند
 )2حداقل  3سال سابقه بازی در لیگهای اصفهان یا تیمهای اصفهان رادارا باشند
 )3برای سایر بازیکنانی که این شرایط رادارا نمیباشند کسب مجوز از کمیته پیش کسوتان الزامی میباشد
 )4بررسی ورعایت شروط فوق یا کسب مجوز بر عهده سر پرستان تیمها بوده وواحد مسابقات هیچ مسئولیتی در قبال احراز شرایط فوق
نخواهد داشت .
ماده پانزده :مقررات انظباطی
مرجع انظباطی حاکم براین مسابقات کمیته انظباطی هیئت فوتبال استان اصفهان خواهد بود

کلیه مقررات تنبیهی و انظباطی حاکم بر مسابقات تیمهای استان از قبیل تعداد کارتهای زرد و قرمز محرومیتها و جرائم در این مسابقات نیز اجرا
می گردد.
ماده شانزده:

تیمها موظف هستند قبل از قرعه کشی نسبت به واریز مبلغ  500/000ریال به عنوان حق عضویت به ازاء هر نفر از اعضای تیم و همراهان و مبلغ 5
میلیون ریال به عنوان حق عضویت شخص حقوقی از طریق درگاه الکترونیک هیئت فوتبال واریز و رسید آن را تحویل واحد مسابقات نمایند.
ماده هفده:

این آئین نامه به وسیله واحد مسابقات پیشکسوتان در سال  1401به تعداد  17ماده و  11تبصره تنظیم و قابل اجرا خواهد بود
ضمناً موارد پیش بینی نشده در این آئین نامه توسط کمیته فنی واجرایی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
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