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 مقدمه

رد استان اصفهان می باشد که 1402-1401ای از مقررات، شیوه اه و روش اهی ربگزاری مسابقات رسمی فوتبال رد سال مجموهع دستورالعملاین 

، . این آیین انمه شامل مراحل ثبت انم ، نحوه ربگزاری مسابقات، شرایط عمومی و اختصاصی بااگشه اهتنظیم گردیده است توسط واحد مسابقات 

شرایط عمومی و اختصاصی لیگ اه، شرایط عمومی و مقررات نقل و انتقاالت، اصول انضباطی، شرایط فنی و اجرایی، مقررات مالی و ورودی اه 

 و جرائم و موارد پیش بینی نشده رد مسابقات است.
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 اهداف اول: ماده 

ه و گسترش فوتبال در سطح استان و ایجاد رقابت های سالم سازنده و هدف کلی هیئت فوتبال استان اصفهان از این مسابقات توسع

باال بردن کیفیت بازی ها و آماده نمودن بستری سالم جهت پرورش نسل جوان و حاکمیت نظم در تمامی سطوح و جلوگیری از آسیب 

 ی خواهد بود.های اجتماعی و در نهایت کشف پدیده های درخشان جهت معرفی و شرکت در مسابقات بین الملل

جوانمردانه  یتوسعه باز ی،و گروه یاجتماع یروح همکار تیتقو ی ،و اخالق یفرهنگ یمبان تیو تقو مینامه با هدف تحک نییآ نیا

 .است دهیگرد نیو تدوتهیه رشد و توسعه فوتبال استان اصفهان  ،رانیا یاسالم یمقررات نظام مقدس جمهور تیها با رعاباشگاه نیب

 فیتعار ماده دوم:

 :واحد مسابقات هیئت فوتبال استان اصفهان -2-1
 .در استان اصفهان، فوتسال وفوتبال ساحلی رجع برگزاری کلیه مسابقات فوتبالباالترین م

 :یمؤسسه ورزش ایباشگاه  -2-2
 وپروانه تأسیس  یاراد، یمؤسسه ورزش ایوزارت ورزش و جوانان به عنوان باشگاه  یارهایکه بر اساس مع شودیاطالق م یبه ارگان

در اداره ثبت شرکتها  یمؤسسه ورزش/از اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بوده و نسبت به ثبت باشگاه  یرسم تیمجوز فعال

هیئت فوتبال استان پس ازبررسی مدارک ذیل نسبت به حضور تیم یا باشگاه در  .دیرا به هیأت فوتبال ارائه نما لیاقدام و مدارک ذ

 :بقات استان  تصمیم گیری واعالم نظر خواهدکردمسا

 .مجوز اداره کل ورزش و جوانان  -الف 

 .مجوز ثبت شده در اداره ثبت شرکتها  -ب 

 .آگهی اخرین تغییرات موسسه شامل مدیرعامل واعضای هیئت مدیره  -ج 

 .باشگاه نامه کتبی مبنی بر معرفی شماره حساب موسسه یا –د 

 :سمی مسابقهمقامات ر -2-3

مدیر اجرایی )ناظر( مسابقه که توسط واحد مسابقات معرفی گردیده وبه جز مواردی که در زمین بازی اتفاق می افتد و قوانین  -الف 

ال استان تصمیم گیرنده بازی که تحت اختیار داور مسابقه است، در رابطه با کلیه موارد اجرایی مسابقه، به عنوان نماینده هیات فوتب

 هد بود.خوا

 داور، کمک داوران و داور چهارم. –ب 

 مسئول امنیتی و برگزاری مسابقه. –ج 

 .مسئول رسانه –د 

 :لیگ های استان -2-4
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در رده های سنی مختلف آقایان وبانوان و به صورت  دسته دوممسابقاتی که در سطح فوتبال استان در سه رده برتر، دسته اول و 

 رفت و برگشت انجام می شود.

 مسابقات یعموم طیشرا:  سوماده م

 )مناطق( دسته دوم گیلودسته اول  گیل ،برتر گیدر قالب ل یسن یرده ها هیدر کل 1402-1401 فصلمسابقات فوتبال در  -3-1

 می گردد.استان برگزار 

 .حضور در مسابقات جهتمدارک الزم باشگاه  -3-2

 .ل استانتأیید آن توسط هیأت فوتباو 2-2مدارک بند  لیتکم -الف

، جرایم انظباطی،حق عضویت تیم ورودیپرداخت )شامل هیأت فوتبال استان یاز امور مال هیحساب و تأیید هیاخذ تسو -ب

 .وبازیکنان(

 .هیأت فوتبال استان یانضباط تهیاز کم هیاخذ تأیید -ج

هفته در ساعات بعد از ظهر  یتمام روزها مسابقات در یامکان برگزار یااجاره یا  یکه به صورت اختصاص یورزشگاه خانگ یمعرف -د

 .باشد دهیها رسورزشگاه استانداردسازی را داشته و به تأیید کارگروه 

 ورزشگاه تینامه مسئول مهیارائه ب و قابل استفاده یساعات و روزها دیبا ق یجاریاست یارائه اجاره نامه جهت ورزشگاه ها :تبصره

  الزامی می باشد.

 حق ورودی مسابقات.اصل فیش واریز  -ه

 اریز حق عضویت بازیکنان و باشگاه.اصل فیش و -و

استانداردسازی سط کارگروه اعالم شده توو رفع موانع  دیورزشگاه در هنگام بازد تیعامل جهت حفظ وضعریمد یارائه تعهد کتب -ز

 تا زمان شروع مسابقات.

 برای هر رده 000,000,100در وجه هیات فوتبال استان اصفهان به مبلغ وز یاچک صیادی تایید شده بتاریخ رارایه ضمانت نامه بانکی  -ع

 .هاو درخواست کاتباتبه واحد مسابقات جهت م لیمیو شماره همراه و ا اریتام االخت ندهینما یکتب یمعرف -ل

 واحد مسابقات به هیچ عنوان پاسخگوی اشخاص فاقد سمت و معرفی نامه کتبی نخواهد بود. :تبصره

 تکمیل و تحویل کلیه فرم ها و مدارک درخواست شده روی سربرگ باشگاه و با مهر و امضا مدیرعامل. -م

تاریخ قرعه کشی مدارک ساعت قبل از 24خواهند بودکه تا قرعه کشی هر رده سنی تنها تیم هایی مجاز به حضور در تبصره:

ربی و سرپرست را با ثبت در سامانه مسابقات به تایید واحد بازیکن و سرم 16و لیست اولیه شامل حداقل  2-3درخواست شده ماده 

 مسابقات رسانده باشند.

 میت دوبه همراه  یبندجدول رده یانیپا میجز دو تبه 1400در فصل  یهر رده سن)پایه( برتر  گیحاضر در مسابقات ل یها متی -3-3

 .برتر خواهند بود گیمجاز به حضور در مسابقات ل 2-3ماده  طیصعود کننده از مسابقات دسته اول به شرط دارا بودن شرا

به همراه  یبند دهجدول ر یانیپا میبه جز دو ت 1400در فصل  یهر رده سن)پایه( دسته اول  گیحاضر در مسابقات ل یها میت -3-4

 .خواهند بود اولمجاز به حضور در مسابقات دسته  2-3 ماده طیبه شرط دارا بودن شرادوتیم صعود کننده از دسته دوم 
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 میجز دو ت برتر استان به گیل 1400مانده از مسابقات فصل  یباق یهامیبرتر بزرگساالن استان با حضور ت گیمسابقات ل -3-5

 گیلمرحله اول سقوط کننده از مسابقات  یها میدسته اول فصل قبل و ت گیصعود کننده از ل میدو ت به اضافه یبندجدول رده یانیپا

 .برگزار خواهد شد کشور 1400 دسته سوم فصل

به جز دو تیم 1400مسابقات لیگ دسته اول بزرگساالن استان با حضور تیم های حاضر در مسابقات لیگ دسته اول فصل -3-6

 .پایانی جدول رده بندی و با حضور تیم های سقوط کرده از لیگ برتر ودوتیم صعود کننده از لیگ دسته دوم برگزار خواهد شد

 دسته دومقات جام حذفی بزرگساالن استان با حضور کلیه تیم های شرکت کننده در لیگ های برتر ، دسته اول و مساب -3-7

 استان به صورت تک حذفی برگزار خواهد شد. نحوه حضور تیم ها، بازیکنان دقیقا مطابق قوانین نقل 

هت حضور در مسابقات جام حذفی مجاز به تغییر در لیست انتقاالت و تعداد بازیکنان درج شده در همین آیین نامه بوده و تیم ها ج

 نفرات تحت هر عنوانی نخواهند بود.

فینال مسابقات جام حذفی به صورت تک بازی و در ورزشگاهی که در طول مسابقات معرفی می گردد، برگزار گردیده و تیم  -3-8

 هد نمود.شرکت خوا 1402قهرمان در مسابقات مرحله اول جام حذفی کشور در فصل 

خواهد بود و چنانچه نحوه قرار گرفتن تیم ها در جدول به  1400تعداد تیم های شرکت کننده در هر رده مطابق جدول فصل تبصره:

دلیل انصراف تیم ها یا عاملی دیگر تغییر نمایدتصمیم گیری در مورد تعداد و نحوه جایگزینی تیم ها بر عهده واحد مسابقات می 

 .درخواست کننده انجام خواهد شد یها میت یو اختصاص یعموم طیشرا یها پس از بررس میتانتخاب باشد. 

با معرفی هیئت شهرستان مربوطه   2-3 ماده طیمنطقه به شرط دارا بودن شرا 5شهرستان در  یها گیل حاضر در  یها میت - 3-9

 .دسته دوم خواهند بود گیمجاز به حضور در مسابقات لوسپردن ضمانت الزم 

ضوابط  تیتواند با رعا یهیأت فوتبال شهرستان م ،دهیبرگزار نگرد گیمسابقات ل 1400در فصل  هک ییهادر شهرستان تبصره :

 .دینما یشهرستان را جهت حضور در مسابقات معرف ندهینما

 د بودهنحوه امتیازدهی و رتبه بندی تیم ها در جدول مسابقات به ترتیب به شرح ذیل خوا -3-10

 امتیاز و باخت صفر امتیاز منظور می گردد. 1امتیاز، مساوی  3برای هر برد  –الف 

 رتبه بندی تیم ها به ترتیب بر اساس : مسابقات انیدر پا -ب

 .باالترین امتیاز از تمام بازیهای گروهی -1

ر رو قانون گل زده در خانه حریف تیم دارای امتیاز مساوی )در بازیهای گروهی ودر بازی رود 2نتیجه حاصله از بازی رودرروی  -2

 لحاظ نخواهد شد.(

 .محاسبه تفاضل گل از تمامی بازیهای گروهی -3

 .محاسبه کمترین تعدادگل خورده  -4

در صورت تساوی در همه موارد باال انجام یک بازی درزمین بی طرف به انتخاب هیئت فوتبال بارعایت مقررات حذفی بااحتساب  -5

رتهای اخذشده در طی مرحله گروهی تا پایان مسابقات.ضمنا هزینه برگزاری این مسابقه به صورت مساوی کلی محرومیتهاویاکا

 برعهده هردوتیم خواهدبود.

و لیگ دسته دوم به صورت گروه و به صورت رفت و برگشت  کیدر  یهر رده سندر برتر و دسته اول  یها گیمسابقات ل -3-11

 .خواهد شدبرگزار منطقه ای مطابق جدول ذیل 
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 تاریخ تولد رده سنی
لیگ 

 برتر

دسته 

 اول

لیگ 

 مناطق

تعداد 

 بازیکن

سهمیه از رده 

 پایین تر

 نفر از یک رده پایین تر 5 نفر 28 انجام می شود تیم12 تیم 14 11/10/1388 سال 13زیر 

 ترنفر از یک رده پایین  5 نفر 28 انجام می شود تیم 14 تیم 14 11/10/1387 سال 14زیر 

 نفر از دو رده پایین تر 5 نفر 25 انجام می شود تیم 14 تیم 12 11/10/1386 سال 15زیر 

 نفر 25 انجام می شود تیم 14 تیم 12 11/10/1384 سال 17زیر
 نفر از یک رده پایین تر 5

 به بعد11/10/1385نفراز متولدین 5

 نفر از دو رده پایین تر 5 نفر 25 انجام می شود تیم 14 تیم 12 11/10/1383 سال18زیر 

 نفر از دو رده پایین تر 5 نفر 25 انجام می شود تیم 14 تیم 12 11/10/1381 سال20زیر

 نفر 25 انجام می شود تیم12 تیم 12 11/10/1380 سال21زیر
 نفر از دو رده پایین تر 5

 11/10/1379نفر متولدین 5و

 

 رده سنی
لیگ 

 برتر

دسته 

 اول
 لیگ مناطق

تعداد 

 نبازیک

سهمیه زیر 

 سال 23

سهمیه از دو رده 

 سنی پایین تر

 نفر10 نفر 10 نفر21 انجام می شود تیم 12 تیم14 بزرگساالن

 

گونه حقی برای باشگاه  بدیهی است اضافه شدن بازیکنان به عنوان سهمیه در جهت تشویق و آینده سازی می باشد و هیچ :1تبصره 

 در رده های سنی مربوطه ایجاد نخواهد نمود. در مورد بازی های همزمان این بازیکنان

زمان اضافه نمودن بازیکنان به عنوان سهمیه تا پایان فرصت نقل و انتقاالت نیم فصل می باشد و با صدور کارت مسابقات :2تبصره

 اجازه شرکت در مسابقات را خواهند داشت.مخصوص همان رده 

داشته  یاشهرستان حضوراستان درمسابقات دد، که در رده سنی پایین تر سهمیه یاد شده فقط شامل تیم هایی می گر :3تبصره

 باشند

تا 11/10/1385بازیکن از متولدین 5سال تیمها عالوه بر سهمیه ذکر شده در جدول باال میتوانند 17دررده سنی زیر  :4تبصره

 سهمیه تشویقی استفاده نمایند. رابه شرطی که سال گذشته در سامانه همان تیم ثبت شده باشند بعنوان11/10/10/1386

 یانتها میخواهد شد و دو ت یرا کسب نموده به عنوان قهرمان معرف ازیامت نیشتریکه ب یمیبرتر ت گیلدر پایان مسابقات  -3-12

 .جدول به مسابقات دسته اول سقوط خواهند کرد

استان جهت  ندهیبه عنوان نماهر رده قهرمان  یها میت ،گرددیمناطق کشور برگزار م گیکه مسابقات ل یسن یدر رده ها -3-13

 .خواهند شد یمسابقات معرف نیحضور در ا
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 میخواهد شد و به همراه ت یرا کسب نموده به عنوان قهرمان معرف ازیامت نیشتریکه ب یمیمسابقات دسته اول ت انیپادر  -3-14

هر رده  یبندجدول رده یانتها میدو ت .د صعود خواهد کرددر فصل بع یرده سن همانبرتر  گیبه مسابقات ل یبنددوم جدول رده

 .دسته دوم سقوط خواهند کرد گیبه ل یسن

گزار خواهد شد. باتوجه به تعداد درخواست تیمها در هررده سنی بررسی و بر یدسته دوم هر رده سن یها گیل تمسابقا -3-15

 د.نحوه برگزاری مسابقات هررده در جلسه قرعه کشی مشخص خواهد ش

چنانچه تعداد تیم های شرکت کننده در یک منطقه به حد نصاب نرسد، مسابقات آن منطقه در مناطق دیگر ادغام خواهد  تبصره:

 نحوه گروه بندی تیمها با نظر وتشخیص واحدمسابقات خواهدبود. شد.

 گیجهت حضور در مسابقات دور اول لاستان  ندهیقهرمان به عنوان نما میت ،برتر گیمسابقات رده بزرگساالن ل انیدر پا -3-16

 .خواهد شد یدسته سوم کشور معرف

 :مقررات مالی و ورودی مسابقات -3-17

 1402-1401در فصل  باشگاههای حاضر در مسابقات لیگهای مختلف استانهیئت رییسه هیئت فوتبال استان اصفهان ،پیرو مصوبه 

را اشگاه ( حق عضویت اشخاص حقیقی ) بازیکنان وعوامل ( ، حق عضویت شخص حقوقی )ب حق ورودی شرکت در مسابقات 

پرداخت نمایند الزم smfisfمیبایست طبق جدول ذیل از طریق در گاه پرداخت الکترونیک هیئت فوتبال استان اصفهان به نشانی 

منزله انصراف از حضور بذکر است هر گونه پرداخت وجه به هر صورت قابل قبول نبوده وعدم پرداخت حق ورودی در موعد مقرر به 

 .در مسابقات تلقی خواهد شد

 

 نام لیگ
 حق شرکت در مسابقات÷

 )ورودی(

 حق عضویت شخص حقوقی

 )تیم(

 حق عضویت شخص حقیقی

 )بازیکنان وعوامل به ازای هرنفر( 
 ریال000,500 ریال 000,000,10 ریال000,000,300 بزرگساالنبرتر 

 ریال000,500 ریال000,000,6 ریال 000,000,200 لیگ دسته اول بزرگساالن

 ریال000,500 ریال 000,000,2 ریال 000,000,70 لیگ دسته دوم بزرگساالن

 ریال000,500 ریال000,000,5 ریال 000,000,110 لیگ های برترپایه

 ریال400 ,000 ریال000,500,3 ریال 000,000,90 لیگ های دسته اول پایه

 ریال200.000 ریال3.000.000 ریال50.000.000 لیگ های دسته دوم پایه

 

 : پاداش های قهرمانی -3-18

 تیم های قهرمان رده های مختلف سنی طبق جدول تنظیمی در پایان مسابقات پاداش نقدی دریافت خواهند نمود.
 میزان جایزه لیگ رده سنی ردیف

 ریال 000,000,500 برتر بزرگساالن 1

 ریال 000,000,150 برتر سال21زیر 2

 ریال 000,000,150 برتر سال20زیر  3
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 ریال 000,000,150 برتر سال18زیر 4

 ریال 000,000,110 برتر سال17زیر 5

 ریال110.000.000 برتر سال 15زیر  6

 ریال 000,000,110 برتر سال 14زیر  7

 ریال110.000.000 برتر سال 13زیر  8
  

به تیم های نایب قهرمان وسوم هر رده جام مدال وحکم قهرمانی اهدا خواهد شد.،تیم های قهرمان رده های مختلف جام قهرمانی به 

 قهرمانی وحکم اهدا خواهدشد.

ف هستند پروتکل های برگزاری مسابقات شامل تعداد نفرات تیم ها و همراهان، تعداد کلیه تیم ها در لیگ های مختلف موظ -3-19

عوامل اجرایی مجاز به حضور در زمین مسابقه، زمان حضور در ورزشگاه، زمان استفاده از رختکن ها، ضوابط ورود و خروج از ورزشگاه، 

رعایت نمایند. عدم رعایت موارد فوق منجر به ارجاع پرونده تیم جلسه هماهنگی پیش از مسابقه را که به اطالع تیم ها خواهد رسید 

  ها به کمیته انضباطی خواهد بود.

، برگزار خواهد مسابقات لیگ برتر بزرگساالن با توپ های یکسان که از سوی هیات فوتبال در اختیار تیم ها قرار می گیرد -3-20

 ه تهیه توپ مشخص شده اقدام نمایند.شد. تیمها موظف میباشند قبل از آغاز مسابقات نسبت ب

کلیه تیم ها موظف می باشند در زمین مسابقه لوگوی واحد مسابقات و لوگوی بازی جوانمردانه را در دو بنر جداگانه با ابعاد  -21-3

 متر تعبیه نمایند. 1.5در  1

باشند. مدیر رسانه مجاز است  بقات میتیم ها موظف به معرفی یک نفر به عنوان مدیر رسانه ای باشگاه به واحد مسا -22-3

 حضوردن آی دی کارت به عنوان همراه درکنارتیم در ورزشگاه صورت دارا بودرتمامی مسابقات در

داشته باشد. در طول مسابقات تنها مدیران رسانه تیم ها مجاز به فیلمبرداری و عکاسی خواهند بود و هیچکدام از عوامل همراه تیم 

 فن همراه مجاز به فیلمبرداری و عکاسی از مسابقه نخواهند بود. و مدیران ها حتی با گوشی تل

اجرایی )ناظر( می توانند فرد خاطی را از زمین مسابقه خارج نمایند. در صورت عدم تمکین فرد خاطی بازی به درخواست ناظر تا زمان 

 خروج از زمین مسابقه متوقف خواهد شد.

از این واحد معرفینامه دریافت نمایند بدیهی وارائه مدارک الزم ،به واحد روابط عمومی  مراجعه ا مدیران رسانه میبایستی ب تبصره:

 است صدور آی دی کارت وثبت در لیست تیم منوط به دریافت معرفی نامه واحد روابط عمومی میباشد.

را  نفر بازیکن ذخیره(9بازیکن اصلی ونفر11)بازیکن20هر باشگاه در هنگام مسابقه در لیست مربوطه می تواند حداکثر  -23-3

معرفی نماید. و سایر بازیکنان معرفی نشده در لیست روز مسابقه باید روی سکوی تماشاگران حضور یابند. بازیکنان وعوامل منتسب 

خل زمین شده ازیکنان داچنانچه در زمان برگزاری مسابقه از روی سکوها مرتکب تخلف انظباطی شوند ، مشمول جرایم ب به هرباشگاه

 باطی باگزارش داور وناظر به تخلفات انها رسیدگی خواهند کرد.وکمیته انض
 

 مسابقات یو اختصاص ییاجرا ی،ضوابط فن :اده چهارمم
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دستورالعمل براساس مقررات فدراسیون فوتبال  و از نظر اجرایی و انضباطی نیز  این کلیه ی مسابقات از لحاظ فنی عالوه بر -1-4

انجام می شود و در ( 1397)مصوبات سال فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران  مقرارات انضباطین دستورالعمل و بر اساس ای

براسا ( واحد مسابقات هیات فوتبالباال ترین مرجع برگزار کننده مسابقات )رابطه با مواردی که در آیین نامه پیش بینی نشده باشد 

 ت الزم را اتخاذ و مورد اجرا خواهد گذاشت.تصمیما س مقرارات  فدراسیون فوتبال

تیم میزبان موظف است کلیه امکانات برگزاری مسابقه را شامل آماده سازی زمین، خط کشی، توردروازه، پرچم کرنر، توپ  -4-2

مدیر  بقه به حداقل یک ساعت قبل از شروع مسا بازی، رختکن داوران، رختکن تیم ها، توپ جمع کن، تابلو تعویض و ... را مهیا و

در صورت فقدان هرکدام از موارد فوق بر اساس قوانین و توسط مدیر اجرایی در مورد انجام یا عدم انجام . تحویل دهد اجرایی)ناظر(

دقیقه قبل  از زمان اعالم شده شروع مسابقه خواهد  20مسابقه تصمیم گیری خواهد شد. حداکثر زمان انتظار جهت رفع موانع تا 

 ریال خواهد بود.5000000ی هر ده دقیقه تاخیرمیزبان مشمول پرداخت جریمه ای معادل وبه ازابود

را برای برگزاری مسابقه فراهم نماید. در هر مسابقه و در جلسه و یکسان توپ استاندارد  5تیم میزبان موظف است حداقل  :1تبصره

ظر داور مورد تایید نباشد، تیم میزبان موظف به جایگزینی توپ هماهنگی توپ ها بایستی به تایید داوران برسد. چنانچه توپ ها از ن

مناسب تا زمان شروع مسابقه خواهد بود. در غیر اینصورت مدیر اجرایی در مورد شروع مسابقه با توپ های تیم میهمان یا لغو 

 مسابقه تصمیم گیری خواهد نمود.

باشگاه ها می توانند با مراجعه به هیات فوتبال اهد شد مسابقات لیگ برتر بزرگساالن با توپ های یکسان برگزار خو :2تبصره

 .بقات اقدام نمایدتاندارد جهت مسانسبت به تهیه توپ اسئت تاندارد الزم توپ ها را اخذ نموده یا از طریق هیاس

ورزشگاه برای هر مسابقه باید دارای محیطی امن و مناسب برای بازیکنان، مربیان، مقامات رسمی مسابقه رسانه ها و  -3-4

و  تیامن نیموظف است مسئول تام زبانیم میت اری امنیت بر عهده میزبان می باشد.در هر مسابقه مسئولیت برقرتماشاچیان باشد. 

لباس  ایموظف است با کاور  تیامن نیمسئول تام .دینما یشروع مسابقات کتباً به واحد مسابقات معرف قبل ازمسابقه را  یبرگزار

 .باشد حضور داشته برگزاریدر محل  از شروع مسابقه ساعت قبل میو ن کیمجزا از 

 اجباری است در صورت عدم حضور هریکدر تمامی رده ها و پزشکیار درهمه مسابقات ، تکنسین اورژانس حضور آمبوالنس  -4-4

وفق مقررات انضباطی تصمیم ،مدیر اجراییو با توجه به گزارش داور بازی و  گردیدبرگزار نخواهد بهیچ عنوان ، مسابقه از این عوامل

می دقیقه  30و نیروی انتظامی پزشکیار  ، تکنسین آمبوالنس،آمبوالنسحضور  انتظار برای زمان مدتثر. )حداکگیری خواهد شد

دقیقه دیگر قابل تمدید 30مسابقات برای  اجازه رییس واحد باشد و این زمان در صورت کافی بودن وقت جهت انجام مسابقه وبا

م مدیر اجرایی هیچکدام از تیمها تحت هیج شرایطی حق ترک زمین در صورت فراهم نبودن شرایط فوق تا زمان اعال (خواهد بود.

 باطی مرتبط باترک زمین خواهد شد.ر صورت ترک زمین مشمول جرایم انضمسابقه رانخواهند داشت ود

 پزشکیارانی حق حضور در زمان مسابقه رادارند که قبال با مراجعه به کمیته پزشکی ورزشی هیئت فوتبال معرفی نامه :تبصره

 .دریافت نموده وسپس از واحد مسابقات ای دی کارت دریافت نموده باشند

لیست تجهیزات مورد )آمبوالنس باید دارای تکنسین و تجهیزات کامل بوده و از مراجع رسمی پروانه و مجوز داشته باشند.  -5-4

مبوالنس تکنسین و تجهیزات آ، ار(مسئولیت بررسی صالحیت پزشکی.نیاز توسط کمیته پزشکی هیئت فوتبال اعالم خواهد شد

 یچ عنوان حق دخالت در بررسی موارد فوق راندارند.یراجرایی مسابقه بوده و تیمها به هبرعهده مد
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ه باشد و در پایان با تایید آمبوالنس بایستی حتما تا پایان مسابقه وخروج تیمها وداوران از ورزشگاه در زمین حضور داشت تبصره:

، ورزشگاه را یان مسابقهاز پانگی و اطالع مدیر اجرایی و زودتررا ترک نمایند.بدیهی است چنانچه بدون هماه اجرایی ورزشگاهمدیر

 ترک نمایند مسابقه بالفاصله تعطیل و پرونده جهت تصمیم گیری به کمیته انظباطی ارجاع خواهد گردد.

ماموران با نظر واعالم واحد مسابقات خواهد بود  ی وتعداددر کلیه مسابقات رده سنی بزرگساالن حضور نیروی انتظامی الزام -4-6

. استفاده از نیروهای انتظامات وحراست شرکتها باشند رسمیی انتظامی بایستی درجه دارنیرو مورین حداقل یک نفر از ما.

درمورد  -5-4و4-4-ی وکارخانجات وادارات ونیروهای بسیج وسایر نیروهای نظامی ممنوع میباشد.کلیه موارد قید شده در بندها

 نیز حاکم بوده وصدق مینماید. انتظامیمحترم نیروی  رین مامو

 ،سرپرستان تیم هامدیر اجرایی، مسئول امنیت و برگزاری مسابقه، دقیقه قبل از بازی با حضور 60جلسه هماهنگی مسابقه  -4-7

در رختکن داوران  های الزم در خصوص برگزاری مسابقه و پزشکیار برگزار و هماهنگی ، تکنسین آمبوالنسآمبوالنس ،نیروی انتظامی

، را باذکر وقید نام ونام خانوادگی. کلیه عوامل ذکر شده بایستی صورتجلسه برگزاری مسابقه میپذیرد انجام یا یک مکان مناسب 

 فراهم اوردن مکان مناسب جهت برگزاری جلسه بر عهده میزبان میباشد. سمت وشماره تماس امضا نمایند.

بندی انجام مسابقه را رعایت نمایند. عدم رعایت زمانبندی شامل زمان حضور در ورزشگاه، زمان  تیم ها موظف هستند زمان -8-4

برگزاری جلسه هماهنگی، زمان حضور در زمین جهت گرم کردن و شروع مسابقه و زمان استراحت بین دو نیمه وفق مقررات انضباطی 

 د شد.مشمول پرداخت جرایم نقدی خواه

  .ریال جریمه خواهد شد 000,000,1در صورت ایجاد توقف در جریان بازی به هر دلیل، تیم متخلف به ازای هر دقیقه مبلغ  -4-8
خواهد شد. همچنین با توجه به عدم وجود نور مناسب برگزار به بعد  15در کلیه رده ها از ساعت تابستان فصل مسابقات در  -9-4

بقات باید به نحوی تنظیم گردد که حداقل نیم ساعت قبل از زمان غروب آفتاب مسابقه با احتساب وقت در ورزشگاهها ساعت مسا

 های تلف شده و سایر وقفه های پیش بینی نشده به پایان برسد.
    

ابقات مس .برگزار گردد14سال الزاما بایستی پس از ساعت 13/14/15در فصول پاییز وزمستان مسابقات رده های سنی  :1تبصره

 .برگزار میگردد12مابقی رده ها پس از ساعت 
 

برگزار می گردد، بایستی زمان مسابقات به نحوی تنظیم گردد که ضمن یابیشتردر ورزشگاهایی که در یک روز دو مسابقه  :2تبصره

دقیقه 30شته باشد.) حداقل زمان کافی جهت گرم کردن تیم ها و آماده سازی برای برگزاری مسابقه دوم وجود دا 9-4 رعایت مفاد بند 

 (زمان برای گرم کردن وانجام تشریفات بازی دوم در نظر گرفته شود.

کیلومتر یا بیشتر فاصله داشته باشد،  70مسابقاتی که یکی از تیم ها از محل برگزاری  مسابقه فصول پاییز وزمستان در  -10-4

از این ساعت صورت موافقت کتبی تیم میهمان امکان برگزاری مسابقه قبل برگزار نخواهد شد. در 14هیچ مسابقه ای قبل از ساعت 

 (-9-4بند 2ط رعایت تبصره فراهم میباشد. ) به شر

. در صورت محرومیت یا غیبت هردو به هرعنوان مسابقه الزامیستشروع  براینها وسرمربی یا یکی از آسرپرست حضور -4-11

ز مسابقه مراتب رابا معرفی یک نفر واجد شرایط به عنوان سرپرست موقت به واحد ساعت قبل ا 48باشگاه میبایست حداکثر تا 

 مسابقات معرفی نمایند تا نسبت به صدور ای دی کارت موقت اقدام شود .
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 .گرددجایگزین تاپایان همان مسابقه ، مربی میتواند اخراج سرمربی در حین مسابقهدر صورت  :1تبصره 

ت فنی تیم اخراج شوند، مسابقه بدون حضور آنان و با مسئولیرگزاری مسابقه، کلیه اعضای کادردر صورتیکه درحین ب :2تبصره

 .نمودکاپیتان تیم ادامه پیدا خواهد 

موظف است همکاری وده و الزامی بنماینده هیات فوتبال شهرستان  ی که در شهرستان برگزار می شود حضوردر مسابقات -4-12

  در خصوص رفع نواقص و برگزاری هرچه بهتر مسابقات به عمل آورد ر(مدیر اجرایی )ناظالزم را با 

محل گرم کردن نزدیکترین  بازیکن حق گرم کردن خود را کنار زمین مسابقه دارند . 6در هر لحظه از زمان مسابقه حداکثر  -4-13

گرم کردن تیم ها مجاز به استفاده از توپ خواهد بود. در هنگام وبا تشخیص داور واعالم ناظر مسابقه  مکان به نیمکت ذخیره تیم 

 نمی باشند. در هنگام گرم کردن حضور یک نفر مربی بدنساز کنار بازیکنان بالمانع می باشد.

 تعویض را دارند. 5بازیکن در لیست ذخیره ها بوده و طی سه مرحله امکان انجام 9 تیم ها مجاز به ثبت -4-14

 تعویض، مشمول سه مرحله تعویض نخواهد شد. 5رعایت سقف انجام تعویض بین دو نیمه با  تبصره:

تعویض به شرح  7بازیکن در لیست ذخیره ها و انجام  9سال تیم ها مجاز به ثبت  14سال و زیر  13در مسابقات رده زیر  -4-15

 ذیل می باشند:

 نیمه اول سه تعویض -الف

 بین دو نیمه یک تعویض -ب

 نیمه دوم سه تعویض -ج

نتقال تعویض ها به مراحل بعد امکانپذیر نمی باشند. به این معنی که تعویض ها فقط در زمان اعالم شده صورت می گیرد، و ا :صرهتب

 پس از پایان هر مرحله تعویض های انجام نشده سوخت خواهد شد.

یی صادره توسط واحد مسابقات باید در تمامی مسابقات کارت شناسا وعوامل مجاز به حضور در زمین مسابقه  ازیکنانبلیه ک -4-16

 نماینده هیات تسلیم نمایند و بازیکنان فاقد کارت به هر دلیلی اجازه حضور در زمین بازی را ندارند. را همراه داشته باشند و به

ارت تدارکات ومسئول رسانه در صورت دارا بودن ای دی ک ،سرمربی، مربیان وکمک مربیان، پزشکیار (مدیر تیم )سرپرست تبصره:

ماساژور ، فیزیو ،ضای هیئت مدیره باشگاه ، اعمل وامل باشگاه شامل مدیر عامجاز به حضور در زمین مسابقه خواهند بود . سایر ع

 تراپ وسایر عوامل پشتیبانی وتدارکات به هیچ عنوان مجاز به حضور در زمین مسابقه نخواهند بود.

 به شرح ذیل می باشد:و روزهای برگزاری مسابقات در هفته االن مدت زمان مسابقه رده های سنی پایه و بزرگس -4-17
 مدت زمان هر نیمه مسابقه رده سنی ردیف

 دقیقه 45 بزرگساالن 1

 دقیقه 45 سال21زیر 2

 دقیقه 45 سال19زیر 3

 دقیقه 45 سال 17زیر  4

 دقیقه 45 سال16زیر 5
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 دقیقه 45 سال 15زیر  6

 دقیقه 40 سال 14زیر  7

 دقیقه 30 سال 13زیر  8
 

 روزهای برگزاری رده سنی

 جمعه /شنبه سال13زیر 

 چهارشنبه /پنج شنبه سال14زیر 

 جمعه /شنبه سال15زیر 

 یکشنبه /دوشنبه سال17زیر 

 سه شنبه / چهارشنبه سال18زیر 

 شنبه /یکشنبه سال20زیر 

 دوشنبه / سه شنبه سال21زیر 

 پنج شنبه / جمعه بزرگساالن

 

 پنجم : نقل و انتقاالت و ثبت نام ماده

مسئولیت احراز هویت و بررسی صحت مدارک کلیه بازیکنان برعهده باشگاه بوده و هیئت فوتبال هیچ مسئولیتی در زمینه احراز 

 .موارد فوق ندارد

 ل صورت گیرد.انتقاالت فدراسیون فوتبازیکنان بایستی براساس قرارداد وآیین نامه نقل وانتقال باهرگونه نقل و -5-1

 نزما و باشد میتواند قصل سه تا حداکثر فصل پایان به منتهی فصل نیم از سنی های رده بازیکنان کلیه قرارداد حداقل مدت -5-2

 پایان قرارداد باید به پایان فصل منتهی شود.

 در طول فصل قرارداد منعقد نمایند. باشگاه ها می توانند با دو بازیکن آزاد )سهمیه فیفا( با رعایت سقف تعداد بازیکنان -5-3

قراردادش به اتمام  ،ن را داردآخرین پنجره نقل وانتقاالت مسابقاتی که قصد حضور در آبازیکنی که در  :تعریف بازیکن آزاد تبصره :

 باشد.نموده  (فسخ دوطرفه)ن را اقاله آرسیده باشد یا 

بازیکن       نمی تواند تا "اشگاهها می توانند در صورتی که هیات پزشکی ورزشی استان تشخیص دهد :ب : سهمیه پزشکی -5-4

 ، نسبت به جایگزینی یک بازیکن در طول فصل اقدام نماید."حداقل سه ماه آن باشگاه را همراهی نماید.

نرسد، و در سال جدید ادامه یابد، قرارداد چنانچه مسابقات هر رده سنی در یک فصل مسابقاتی تا پایان سال به پایان  -5-5

 بازیکنان و کادر فنی و عوامل اجرایی تیم تا پایان مسابقات معتبر بوده و پا برجا می باشد.

در چهار نسخه با دقت و به بایستی روی سربرگ باشگاه بازیکنان و همراهان در فصل نقل و انتقاالت  هایقراردادکلیه  -5-6

 جدید الصاق می شود  3*4یک قطعه عکسظیم و بر روی نسخه ی اول قراردادتن ،کامل، تایپ شدهطور
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که پس از مهر و امضاء مدیریت باشگاه به تائید هیات فوتبال شهرستان رسیده و در زمان تعیین شده جهت ثبت در واحد مسابقات 

 .ارائه شود 

 باس تیمی بوده والزاما بالویکسان دید وعکس بارگزاری شده در سامانه بایستی کامال جعکس روی قرارداد  -5-7

جدید باشگاه گرفته شود ) کلیه عکسهای یک تیم بایستی یکنواخت و بالباس یکدست که یقه وسرشانه ان در تصویر مشخص باشد 

 اتبه واحد مسابقات هی اول که عکس الصاق شدهممهور به مهرهیات فوتبال شهرستان باشد و فقط نسخه گرفته شود. کلیه عکسها 

 استان ارسال گردد و بقیه نسخ مربوط به بازیکنان باشگاه و هیات فوتبال شهرستان می باشد.

 تیمها عالوه برقرار داد ملزم به ارائه فرم شناسه فردی که به تایید هیات فوتبال شهرستان رسیده باشد می باشندو

 ئت فوتبال شهرستان مربوطه شده باشد.کلیه مدارک ارایه شده به هیئت فوتبال استان بایستی ممهور به مهر هی

 .باشداد با رعایت آیین نامه های نقل وانتقاالت الزامی میفرم قراردخواسته شده درمفادکردن تمامی پر تبصره:

 :مدارک الزم جهت ثبت قرارداد -5-8
 .()یک نسخه(6-5سربرگ باشگاه )بند ارایه اصل قرارداد تایپ شده روی  -الف

موزش وپرورش برای آبه سال تحصیلی مطابق با فصل مسابقاتی با قابلیت پیگیری ازسامانه ارائه برگ اشتغال به تحصیل مربوط  -ب

 .(بازیکنان محصل در سایراستان ها مجاز به حضور در مسابقات رده های پایه استان اصفهان نمی باشند) سال 18کلیه بازیکنان زیر

 ازیکن اصل شناسنامه ب –ج 

 اسنامه ولی اصل شن –د 

بایستی توسط پدر یا جد پدری یا  "سال،) فرم گواهی محضری الزاما 18رضایت ولی برای بازیکنان زیر  ءارایه فرم گواهی امضا –ه 

 .قیم قانونی با ارائه قیم نامه تهیه گردیده وتحویل شود(

 ارایه فرم معاینات پزشکی  –و 

 اعتبار داشته باشد. 1401ایان سال کارت بیمه ورزشی که حداقل تا پارائه تصویر –ی 

رضایت  در همان تیم بازی کرده و در پایان فصل گذشته از باشگاه گذشته فصل در که بازیکنانی برای شماره پنج فرم ارائه -5-9

 نامه، تسویه حساب و ... دریافت نکرده اند.

دشان به پایان رسیده سپس به عضویت تیم دیگری در بازیکنانی که در فصل مسابقاتی گذشته عضو تیمی بوده اند و قراردا -5-10

 بایستی فرم شماره شش را نیز به ضمیمه ی قرارداد تحویل نمایند.ده اند، این دسته از بازیکنان میفصل جاری در آم

ر همان رده سنی ها تنها مجاز به عقد قرارداد حداکثر با سه بازیکن که با فسخ یکطرفه از یک باشگاه جدا شده اند، د باشگاه -5-11

 می باشند.

نامه و موافقت  الزم است تفاهم .دنرده داشته باش کیدر  میت کی کنانیاز باز یشتریبه تعداد ب ازین یچنانچه باشگاه :1 تبصره

 .ندیرا ارائه نما یباشگاه قبل یکتب

 توانندیآن رده م کنانیرج بوده و بازبند خا نینداشته باشد از شمول ا یدار میقصد ت یرده سن کیدر  یچنانچه باشگاه :2تبصره 

 .وندندیداشتند بپ لیکه تما یبه هر باشگاه
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ریال بابت هزینه صدور به هیئت فوتبال استان 7.500.000ه میبایست مبلغ نان در صورت درخواست فسخ یکطرفبازیک :3تبصره 

 واریز نمایند.

ای مربوط به اتباع هوسایرمجوز شناسایی و مدارک اقامتی معتبر با ارایه مدارکبازیکن خارجی )کلیه اتباع خارجی ( فقط  -12-5

افراد  ) ضوابط حضور بازیکنان خارجی تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران در مورد اینمجاز به شرکت در مسابقات می باشند. خارجی

 میباشد.(

طرفه به دو هر بازیکن در طول یک فصل فقط می تواند با یک باشگاه قرارداد منعقد کند مگر اینکه به صورت فسخ قرارداد -5-13

تیم رادارد . مشروط به اینکه در زمان مجاز نقل وانتقاالت 2)بازیکن در یک فصل حداکثر امکان بازی در باشگاه دیگری انتقال یابد.

 .جهت جدایی وپیوستن به تیم جدید اقدام نماید(
 :ستیامالز یو کادر فن کنانیباز فهینظام وظ تیبه منظور روشن شدن وضع ریمدارک مشروحه ز -5-14

   یروهایاستخدام در ن یگواه فه،ینظام وظ هیدییتابا یلیتحص یموقت در زمان اعتبار،گواه تیدائم، معاف تیخدمت، معاف انیپا کارت

 .بتیغ شده و برگ اعزام بدون مهر دیتائ یهاتعهدخدمت در وزارتخانه ها و سازمان یمسلح، گواه

تحت  یهادر باشگاه تیبوده و قصد ادامه فعال ینجام خدمت مقدس سربازکه مشغول ا و مربیانی کنانیآن دسته از باز -15-5

 یمسلح م یروهاینکل ستاد یبدن تیمستقل ترب تیریقرارداد قبل از اعزام به خدمت را داشته باشند، در صورت کسب مجوز از مد

 فصل باشد. کیمدت  یبرا اقلحد دیمجوزبا نیو ا ابندیتوانند درمسابقات حضور 

 شود. تیوضع نییتع یستیبرسد در همان مقطع با تیاز اواسط مسابقات به سن مشمول یکنیبازاگر  -16-5

توانند  یمجاز نقل و انتقاالت م یدر دوره زمان "صرفا فهیدر صورت اتمام دوره نظام وظ یشاغل به خدمت سرباز کنانیباز -17-5

 .خود ملحق شوند یبه باشگاه قبل

 ییداوطلب آزاد و متفرقه شبانه و آنها نیو بخصوص از محصل بیمشمول غا کنانیباز یریکار گ الزم است باشگاه ها از به -18-5

 .ندینما یباشند، خوددار یم یلیتحص یسنوات ارفاق یکه دارا

بازیکن، یک نفر سرمربی  16ساعت قبل از زمان قرعه کشی لیست اولیه خود شامل حداقل  24باشگاهها موظف هستند تا  -5-19

سرپرست را به واحد مسابقات ارایه دهند. چنانچه در لیست ارایه شده تعداد بازیکن کمتر از این تعداد باشد، باشگاه مجاز  و یک نفر

 نفر نخواهد بود. 16به اضافه کردن بازیکن تا سقف 

طرفه در  یکه صورت با توجه به آیین نامه نقل و انتقاالت فدراسیون فوتبال ، یک قرارداد به هیچ وجه قابل فسخ شدن ب -5-20

یک هفته آخر فصل نقل انتقاالت شروع  حداکثر تافسخ یکطرفه هستند  خواهاننمی باشد. و همچنین کلیه بازیکنانی که  طول فصل

 فرصت انجام آن را خواهند داشت.فصل 

یست و صدور آی دی کارت چنانچه باشگاه تا آخرین فرصت نقل و انتقاالت فصل جاری مبادرت به اضافه کردن بازیکن در ل :بصرهت

 .(این مورد شامل بازیکن مصدوم نمی باشد) ننماید بازیکن می تواند با فسخ یکطرفه از باشگاه جدا شود.

تنها بازیکنانی که مدارکشان در زمان نقل و انتقاالت اولیه به صورت کامل ارایه شده باشد، مجوز حضور در اولین مسابقه را -5-21

بازیکنی که نقص مدارک آنها بعد از مهلت نقل و انتقاالت رفع گردد از هفته دوم به بعد اجازه حضور در مسابقات  خواهند داشت، و برای
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صادر خواهد شد. حداکثر زمان تکمیل مدارک بازیکنان تا قبل از هفته سوم مسابقات می باشد. چنانچه باشگاه نتواند مدارک بازیکن 

 خواهد شد.وی در نیم فصل مسابقات صادرکارت را در زمان مقرر تکمیل نماید، 

 :پنجره نقل و انتقاالت نیم فصل -5-22
 

مان رده ساعت قبل از آغازسومین مسابقه دور برگشت ه 24پنجره نقل و انتقاالت نیم فصل پس از پایان آخرین بازی نیم فصل اول تا 

 سنی خواهد بود.

کمیل نشدن لیست بازیکنان هر رده نسبت به اضافه نمودن دو بازیکن آزاد باشگاهها می توانند در در طول فصل مسابقات  به شرط ت

 )سهمیه فیفا( اقدام نمایند.

بازیکن به  3باشگاهها میتوانند در پنجره نقل و انتقاالت نیم فصل به شرط تکمیل نشدن لیست بازیکنان نسبت به اضافه نمودن 

 صورت اقاله )فسخ دوطرفه( اقدام نماید.

رت تکمیل بودن لیست بازیکنان، باشگاهها می توانند تا سقف سه بازیکن با ارایه اقاله )فسخ دوطرفه( از لیست خارج در صو :تبصره

 نمایند.

تواند در همان فصل سال از یک  فوتسال فعالیت کند و نمی یا های فوتبال رشتههر بازیکن در هر فصل می تواند در یکی از  -5-23

 پیدا کند.دیگری انتقال  رشتهبه  رشته

 بازیکن مجاز است به غیر از رشته فوتبال و فوتسال در همان فصل در رشته فوتبال ساحلی فعالیت کند. :تبصره

صدور ای دی کارت نشانه اصالت بازیکن  باشد مسئولیت احراز اصالت مدارک طرف قرارداد با باشگاه به عهده ی باشگاه می -5-24

بقات تخلف یا تقلب بازیکن احراز شود پرونده بازیکن وتیم جهت بررسی واعالم رای به کمیته جهت بازی نمیباشد ودر هرزمان ازمسا

 انظباطی ارجاع خواهدشد.

 ساعت قبل از زمان قرعه کشی24اسامی خود را تا اولیه در صورتی که باشگاهی به هر دلیل موجه یا غیر موجهی لیست  -5-25

یک  انصراف از حضور در مسابقات بوده و آن باشگاه از جدول کنار گذاشته خواهد شد وتحویل مسئول رده مربوطه ننماید به منزله 
 و معادل هزینه ورودی جریمه خواهد شد. رده پایین تر سقوط داده می شود و حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت

درصورت مفقود شدن .واهد پذیرفتپس از درخواست صورت خ سه روز کاریصدور کارت بازی بازیکنان و کادر فنی تا  -5-26

 یدی کارت المثنی منوط به پرداخت هزینه معادل یک میلیون ریال خواهد بود.آصدور ،یدی کارت آ

مضا شده از عالوه بر ارایه مدارک فوق و اصل قرارداد اهر باشگاه در هیئت فوتبال وعوامل اجرایی ثبت قرارداد کادر فنی  -5-27

 ئه و ارامنوط به دریافت تاییدیه از واحد آموزش و تایید صالحیت آنها از سوی کمیته انضباطی هیئت فوتبال ، سوی مدیر عامل باشگاه

الزم به ذکر است در قراردادهای کادر فنی بایستی میزان حقوق وپرداختی وپاداشها وکسورات  می باشد.ه حساب از باشگاه قبلی تسوی

 شد. وجرایم به طور واضح وشفاف قید شده باشد در غیر اینصورت به هیچ وجه قرارداد عوامل وکادر فنی ثبت نخواهد

یت می باشند. همچنین عوامل تنها در یک رده در هر باشگاه مجاز به فعال سرپرست، سرمربی و مربی یا کمک مربی -5-28

 تیمهای باشگاه یا باشگاههای دیگر فعالیت نمایند.ده نمیتوانند به عنوان بازیکن درگردیوکادرفنی که آی دی کارت برایشان صادر

ان باشگاه به شرط صدور آی دی کارت برای هر رده رده در هم 3مربی دروازبان، مربی بدنساز و تدارکات مجاز به فعالیت در  -5-29

 می باشند.
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شگاه -5-30 شی اعم از مدیرعامل هیچکدام از ارکان یک با سه ورز س ضا یا مو ستان و کادر فنی و اع سرپر ضا هیات مدیره،  ، اع

ا س  ه رده هیچگونه به یک باش  گاه مجاز به فعالیت در باش  گاه دیگری نخواهند بود. حض  ور همزمان این افراد در دو ی  بس  منت

 محدودیتی برای برگزاری مسابقات به صورت همزمان ایجاد نخواهد کرد.

 حداقل مدارک الزم برای مربیگری تیم های پایه به شرح ذیل می باشد: -5-31

 
 

 بدنساز مربی سرمربی دسته ورزشی ردیف
مربی 

 دروازبان
 سرپرست

 کارشناسی دروازبان ایران ایرانبدنسازی  ایران Bآسیا /  C آسیا B لیگ برتر پایه 1

 کاردانی دروازبانی ایران بدنسازی ایران ایران C سیاآ C  لیگ دسته اول 2

 کارشناسی دروازبانی ایران بدنسازی ایران سیاآ B-C آسیا A لیگ برتر بزرگساالن 3

 کارشناسی دروازبانی ایران بدنسازی ایران آسیا C آسیا B دسته اول بزرگساالن 4

 

 باشگاه ها می بایست پیش از امضای قرارداد استعالم مربوطه را از کمیته انضباطی اخذ نمایند. -5-32

 هیات فوتبال مجاز می باشد در موارد خاص، استعالمات الزم را از مراجع ذیصالح اخذ نماید. -5-33

 کلیه بخشنامه های فدراسیون فوتبال ناظر بر این آیین نامه می باشند. -5-34

رده  دور تیم که بعد از ثبت نام و پیش از شروع مسابقات بنا به هر دلیلی از ادامه شرکت در مسابقات انصراف دهد به ه -5-35

 پایین تر سقوط نموده و سایر جرایم انضباطی نیز اعمال خواهد گردید.

عامل باشگاه است که می تواند آن را  سئولیت استعالم اولیه احراز اصالت مدارک طرف قرارداد با باشگاه به عهده مدیرم -5-36

 به سرپرست تیم تفویض نماید و مسئولین هیات فوتبال هیچ مسئولیتی در خصوص اصالت و یا جعلی بودن مدارک ندارد.

مورد استفاده  حذف بازیکن از لیست اسامی باشگاهی در صورت ثبت در سامانه و صدور کارت بازی به دلیل آنکه تاکنون -37-5

 .رفته قابل قبول نبوده و شامل مقرارات نقل و انتقاالت می شودقرار نگ

با عنایت به الزم االجرا بودن احکام دادگاه ،خود توسط دادگاه نماید شناسنامه درصورتی که بازیکنی اقدام به تغییر سن-5-38

 وی مجاز خواهد بود با سن جدیددر مسابقات حضور یابد.،

 ها میالبسه و امکانات ت طیشرا -ماده ششم
به  و جوراببا شماره  شورت ،با شماره پشت و جلو)پیراهن همرنگ شامل  ریشماره دار غ یدست لباس ورزش 2 دیبا میهر ت -6-1

. بدیهی است دروازبان های دو دینما یبه واحد مسابقات معرف (میت یهاهمرنگ با لباس ریغ ،باندروازه یبرا سهمراه دو دست لبا

 تیم نباید از یک لباس همرنگ استفاده نمایند.
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کند و در صورت ینم رییوجه تغ چیفصل به ه انیضمن مطابقت با کارت شرکت در مسابقات تا پا کنانیباز راهنیشماره پ -6-2

 .دگردیم یالیر ونیلیدو م مهیتخلف مشمول جر

. نمایش تبلیغاتی روی بازیکنان نباید از پیراهن یا زیرپوشی که حاوی شعار، تبلیغ و یا هر نوع تصویر باشد استفاده نمایند -6-3

 می گردد.زیرپوش به مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدی اعمال 

 زیر آستینی و شلوارک باید همرنگ آستین پیراهن و شورت بازیکن باشد. -6-4

 یقه اسکی بازیکنان باید همرنگ و متصل به پیراهن باشد. پوشش -6-5

 لباس دروازبان اصلی و ذخیره باید یکرنگ باشد. -6-6

 ( باشد.99تا  1لباس بازیکنان )پیراهن و شورت( باید دارای شماره )از  -6-7

 یک قالب شکلی باشد.زشماره بازیکنان باید یکرنگ و ا تمامشماره لباس بازیکن باید ازدور قابل رویت باشدو -6-8

  .است یالزام رهیذخ کنانیباز یکاور برا دنیپوش و باشد داشته همراه مسابقات همه در دار شماره کاور دستیک  دیبا میهر ت -6-9
خود استفاده نماید. چنانچه میزبان قصد استفاده از معرفی شده موظف است در مسابقات خانگی از لباس اول  تیم میزبان -6-10

ساعت قبل از مسابقه به صورت کتبی به واحد مسابقات اعالم نماید در 24دوم خود را داشته باشد بایستی این امر را حداکثرلباس 

 غیر اینصورت در صورت تداخل رنگ لباس ،تیم میزبان موظف به تغییر لباس خواهد بود.

 کنانیهمرنگ با باز ریکاور غ دنیصورت موظف به پوش نیا ریبوده و در غ کنواختیلباس  دنیها موظف به پوش میت یکادر فن -6-11

 .باشندیم رهیذخ

 .بند نخواهند بود نیمشمول ا میو سرپرست ت یسرمرب :تبصره

کادر فنی تیم ها و عوامل اجرایی مسابقه )پزشکیار، مسئول برگزاری و امنیت مسابقه و .......( موظف هستند از هنگام ورود  -6-12

ی کارت خود را به گردن آویخته و تا پایان مسابقه به همان شکل همراه داشته باشد. بدیهی است همراه نداشتن به زمین مسابقه آی د

 .آی دی کارت و عدم استفاده از آن منجر به جلوگیری از حضور شخص در زمین مسابقه خواهد شد

 یمقررات انضباطماده هفتم : 

از حضور در مسابقات انصراف دهد، عالوه بر  یلیو ارائه مدارک بنا به هر دل یپس از ثبت نام، قرعه کش یمیت کهیدر صورت -1-7

جریمه نقدی معادل  فوتبال قرار خواهد گرفت. أتیه اریمربوط در اخت میت هیکند وسهم یتر سقوط م نییبه دسته پا ینقد مهیجر

 هزینه ورودی مسابقات می باشد.

ی، در صورت عدم پرداخت از ناحیه نامبردگان باشگاه مسئولیت تضامنی نسبت در پرداخت جرایم نقدی بازیکنان و کادر فن -2-7

 .به پرداخت جرایم بازیکنان و کادر فنی را بر عهده دارد

در صورتی که خواهد شد.نانصراف دهد از جدول خارج شده و نتایج لحاظ ،مسابقات نیم فصل در صورتیکه تیمی تا قبل از  -3-7

ن تاریخ محفوظ بوده و بقیه مسابقات سه برصفر به نفع حریفان اعالم خواهد آد کلیه نتایج حاصله تا عدم حضور در نیم فصل دوم باش

 شد.
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قابل رسیدگی بوده  (پنج میلیون ریال)ودر صورت پرداخت هزینه اعتراض  ساعت پس از مسابقه24هرگونه اعتراض تا  -4-7

هرگونه .به ثبت برسددر دبیرخانه هیئت فوتبال استان وبایستی بطور رسمی روی سربرگ باشگاه با امضای مدیرعامل و مهر باشگاه 

 اعتراض به جعل مدارک در هرزمان امکان پذیرمی باشد.

آنکه زمان و  است. مگر "ینقد مهیموکول به پرداخت جر تیو رفع محروم انیشد، پاهمراه با ینقد مهیبا جر تیاگر محروم -5-7

 48حداکثر  ستیبایفوتبال استان م اتیبه حساب ه یزیوار شیشده باشد. اصل ف نییتع یگرینحوه پرداخت در متن حکم به نحوه د

 صادر شود. یواحد مسابقات گردد تا مجوز باز لیتحو یساعت قبل از باز

در  یشود. ولیبعد محروم م یکارت زرد در مجموع از بازدو افتیو مسابقات مجتمع، در یدر مسابقات حذف کنیبازهر -6-7

 .گرددیسه کارت زرد از مسابقه بعد محروم م افتیبا در شود،یبرگزار م گیکه به صورت ل یمسابقات

فتار تیمی بوده و برابر مقررات کمیته انضباطی رفتار سوء رکرد مشمول  افتیو کادر( در کنیاخطار )باز 5در هرمسابقه  میتهر -7-7

 خواهد شد.

 هر بازیکن با دریافت یک کارت قرمز در کلیه مسابقات از حضور در مسابقه بعد محروم می باشد. -8-7

مسابقه  فنی و کلیه افراد وابسته به تیم که در زمین مسابقه حضور دارند، در صورت دریافت کارت قرمز از حضور درکادر -9-7

 بعدی محروم می باشند.

 اولین مسابقه فصل بعد خواهد شد.باعث محرومیت بازیکن ازحضوردر آخرین مسابقه فصل،دریافت کارت قرمز در -10-7

چنانچه در یک مسابقه بازیکنی با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شود. کارت های زرد دریافتی در آن مسابقه  -11-7

 ازیکن منظور نخواهد شد و فقط کارت قرمز لحاظ می گردد.برای آن ب

چنانچه بازیکن پس از دریافت کارت زرد اول با کارت قرمز مستقیم از زمین مسابقه اخراج شود، کارت زرد دریافتی جزء  -12-7

 سوابق بازیکن لحاظ خواهد شد.

ت تیم بوده و هرگونه عواقب ناشی از اشتباه در ثبت کارتها مسئولیت ثبت کارتهای زرد و قرمز و اعمال آنها بر عهده سرپرس -13-7

 بر عهده سرپرست و باشگاه مربوطه می باشد.

 تهیواحد مسابقات و کم صیبه تشخ ییمقررات اجرا تیدوره از مسابقات بدون عذر موجه و عدم رعا کیدر  یمیچنانچه ت -14-7

تر سقوط  نییپا یحذف و به دو رده مسابقات یاز جدول مسابقات د،ینما یدار( خودیمتوال ایاز شرکت در دو مسابقه )متناوب  یانضباط

مذکور  میت جیمحاسبه نتا یاتخاذ خواهد شد و در خصوص چگونگ یانضباط تهیکم یطبق مقررات و را م،یجرا ریو سا شودیداده م

 خواهد بود. 3-7چگونگی محاسبه امتیازات تیم حذف شده مطابق بند :گرددیشرح اقدام م نیبد

کادر و بازیکنان محروم عالوه بر منع حضور در مسابقه، ازحضور در داخل زمین برای گرم کردن قبل از بازی هم محروم می  -15-7

 .گرقته می شودریال جریمه نقدی در نظر 000,000,5باشند. در صورت گزارش مدیر جرایی مبلغ 
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 ق پخش تلوزیونی و تبلیغاتمقررات ح :هشتم  ماده

ستان اصفهان کلیه حقوق مرتبط با حق پخش تلوزیونی وهمچنین تبلیغات محیطی مسابقات استان در اختیار هیئت فوتبال ا-8-1

 .ن اختیار تام داردآ بوده و در واگذار نمودن

کلیه فضاهای تبلیغاتی موجود در ورزشگاه های محل برگزاری مسابقات متعلق به هیئت فوتبال استان اصفهان می باشد -8-2

 ن اختیار تام دارد.آمودن وهیئت فوتبال در واگذار ن

وظف است مسابقه را توسط دوربین فیلمبرداری با کیفیت مطلوب ضبط نموده در مسابقات لیگ برتر بزرگساالن میزبان م-8-3

 اید.ساعت تحویل واحد مسابقات نم24ویک نسخه از فیلم را حداکثرظرف مدت 

81  


