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  تهران  استان دومدسته  فوتبال  مسابقات برگزاری نامه آئین و العمل دستور 

 » پایتخت جام «
 ( 98)فصل  

 تعاریف:

 سالابتا  وود  در زسان نت     نتتاال نشله  باشله   یا صلادر  کار  شلکک  در سالابتا  بک و  ودر طول فصل  سالابتا  بازیکنی که آزاد:  بازیکن 

 ر   قاله نمود  باشه. مام رسیه  باشه   یا آنتبه   قک رد د 

آن  سا ( 3)حه ق   تشلیی  دیه بازیک  نمی تو نه تا پایان فصل  سالابتا  کمیته پزشلکی ییا  فوتاال   یا  یممار در صلورتی که سههمیه پزکهک : 

 باشگا  ر  یمک یی نمایه.

 ها باکگاه اختصاص  و عموم  کرایط ضوابط،  :1 ماده
 بکگز ر سی شود.د ر   و )تک بازو(    در رد  یاو سیتلف سنی به صور آیی  ناسه  جک یی ییا   فوتاال  ساابتا  بک  ساس  : 1

 .گکدد تحوی  رد  سائول به بایه بکگه ثا  کپی باشنه. رسیه  ثا  به یا شکک  ثا   د ر  در   د شته سهیک  ییئ  بایه یا باشگا  :2

 .باشنه تهک ن  ستان بهنی تکبی  ک   د ر   ز رسمی پک  نه د ر و بایاتی سی یا باشگا  کلیه :3

   وذ عضلوگیکو  زکمیته ر  وود یکالاله عضلوی  سجوز   باشله رسلیه  فوتاال ییئ  تاییه به که بود   سلمسی شلئونا  با ستناسل   رزشلی لوگو د ر و بایه یا باشلگا   :4

 .نماینه

 .باشنه نونهاالن   نوجو نان جو نان،  سیه، بزرگااالن، شاس  سنی یاو رد  تماسی د ر و بایا  سی یا باشگا   :5

 زسی  شلک ی  صلورتیکه در . عمم نماینه فوتاال ییئ  سالابتا    حه به ر  وود  سلتیجارو یا  وتصلاصلی زسی  سالابتا  شلک    ز قا  ر ز  30بایال  سی یا باشلگا  :6

 .نمایه سعکفی ر  دیگکو زسی   ق  در سک  بایه باشگا    بود وو یه سکبوطه باشگا  ستوجه   رد  واار   نااشه   ستانه رد

 .به تاییه کمیته ساابتا  بکسه: ساع  سیزبانی ساابتا  توس  باشگا  سیزبان بایه  1تاصک   

 .بکسه ساابتا    حه تائیه به تغییکو گونه یک  ز قا  ر ز 14 بایه سک ت  د شته باشه،ساابتا    فص  طول در ساابته وود ر  زسی  تغییک صورتی که باشگایی قصه در  :7

تهک ن د ر و  عتاار سی باشله    سلتان فوتاال ییئ  در ثا  صلور  در که نماینه  قه م بکگی 3 قک رد د فکم تکمی  به نالا  بایال  سی فنی کادر   بازیکنان کلیه :8

)توجه شلود تاری  پایان    ثا  نماینه tehran.com-www.football آدرس به فوتاال ییئ   لکتک نیکی سلاسانه در ر  قک رد د سشلیصلا  کلیه بایالتی سی یمچنی 

 سال پایان قک رد د قیه گکدد(.  31/1بایا  تاری     قک رد د سی

 د سه پیه  نمایه، قک رد د بازیک  یا کادر فنی تا پایان سالابتا  سعتاک سی باشله      31/1تاصلک : ننانچه سالابتا  ییئ  فوتاال در یک فصل  سالابتاتی به پ   ز تاری  

 پابکجا وو یه بود.

 .باشنه سی سه ر  سایک با یمک   آدرس قیه شه  در سای  ییئ  فوتاال  قع در   پزشکی کمیته تائیهیه  ر ئه   تیم یارپزشک ثا    سعکفی به سلزم یا باشگا  کلیه  :9

گکدد.   پکد و  بایه کارو سلاع  24 تا حه کثک  عتک ض فیش ضلمنا .نمایه تحوی  سالابته ناظک به بایه که باشله سی قاول قاب  بازو  ز سلاع  پ  24تا    عتک ض  :10

 . س  پذیک  سکان زسان یک در سه ر  جع  به  عتک ض  س   بهیهی

  نضلااطی کمیته سالای  با  رتااط در رسلانی  طم  یکگونه .نمایه  عمم فوتاال ییئ  به ر  شلمار  فک  باشلگا  قک رد د، ثا  با یمزسان که  نه سوظف یا باشلگا  : کلیه11

 .بود وو یه  بمغ سنزله به   پذیکد سی صور  فک  طکیق  ز یا باشگا  به
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  سلتوط تک پایی  دو ردهبه     حذف سالابتا  جه ل  ز سمانع  نمایهسوجه   غیک طور به ستنا ب یا ستو لی سالابته  2در حضلور  ز فصل  یک طول در تیمی ننانچه  :21

 .شه وو یه  جک یی نیز  نضااطی کمیته ناسه آیی  در شه  ذکک سو رد شه   وو یه د د 

  تا حاصله نتایج کلیه باشه، د م فص  نیم در  گک   شود سی گذ شته کنار ساابتا  جه ل  ز سذکور تیم پذیکد، صلور    ل فصل  نیم در حضلور عهم که صلورتی در :2   تاصلک

 .شه وو یه  عمم حکیمان نمع به صمک بک 3 ساابتا  بتیه   بود  سحموظ تاری  آن

 صور  وو یه پذیکف .ساع  پ   ز دروو س     48: صه ر کار  بازو بازیکنان   کادرفنی تا  13

 مسابقات در کلیه رده های سن  برگزاری نحوه :  2ماده 

)شلاس  تیم رد  یمتم(  تیم یاو رد  یمتم       صلعود دسلته   ل سالابتا  به  برتر  سهه تی در نهای    شله   وو یه بکگز ر گک   د  دردر کلیه رد  یاو سلنی   سالابتا .  1

 .کننه سی ستوط  حوز  به ساابتا   به پایی   ز یک گک  

ا یم بازو وو ینه  . پ   ز بکگز رو ساللابتا  یک گک  ، د  تیم   ل  ز یک گک   به سکحله بعه ر   پیه  سی نماینه   به صللور  ضللکبهرو به صللور  رف    بکگشلل  ب2

د  بنهو   فینال که به صلور  رف    بکگشل  بکگز ر  نمود. در  ی  سکحله تیم یاو رد    ل یک گک   در سالابته بکگشل  سیزبان سی باشلنه.  ضلعی  سیزبانی سالابتا  ر

 سی شود به صور  قکعه کشی توس    حه ساابتا   نجام وو یه شه.  

 وو ینه سلتوط د م دسلته به جه ل  نتهاو یاو تیم  ز تعه د یمان به باشلنه د ر  ر   یژن شلک ی  که درحالتی کشلور سله لیگ  ز تیم 2  ز بیش سلتوط صلور  در تاصلک :

 د.کک

 اجرای  و فن  کرایط :3ه ماد
 .شه وو یه بکگز ر تهک ن  ستان فوتاال ییئ  ناسه آئی    فوتاال فهر سیون آسیا، فوتاال فیما،کنمهر سیون ستکر     قو نی   ساس بک ساابتا .  1 

 ر سلاو یمک   به باشلگایها  ز نماینه  3    یژن آسلیا سهیک سالابتا ، کمیته رئی  ییئ ، دبیک ،رئی   ز ستشلک  تهک ن  سلتان فوتاال ییئ  فنی کمیته  عضلاو.  2 

 .باشنه سی فوتاال ییئ  نیاز سورد    حهیاو

  ییچگونه شله   عمم تاری   ز بعه   نمایه  قه م فنی کادر   بازیکنان قک رد د ثا    سه ر  کلیه   ر ئه هب نالا  پیش  ز  تمام زسان نت     نتتاال  بایال  سی تیم یک.  3

 .شود نمی دریاف  سهرکی

 .د رنه ر  ساابته زسی  به  ر د حق یاتنه ساابتا  در شکک  کار  د ر و که فنی کادر نمک 7  ) ذویک  نمک 7    صلی نمک  11بازیک  ) 18 فت .  4

 .باشه سی ته رکا    یارپزشک سکپکس ، ،) نمک 3 تا (سکبی کسکبی،س   :شاس    ر و نیمک  فنی کادر.  5

  لز سی سی باشه. (C  سایک سکبیان)سهر  سکبیگکو حه ق   (C)سهر  سکبیگکو حه ق   بک و سکسکبی رد  سنی بزرگااالن.  6

 (  لز سی سی باشه.C(   سایک سکبیان)سهر  سکبیگکو حه ق C)سهر  سکبیگکو حه ق   بک و سکسکبی رد  یاو سنی پایه.  7

 .باشه د شته یمک   بازیکنان سایک با غیکیمکنگ در  زبان یک بک و پیک ی  دس   د  یمک   به  لشک  ستحه   غیکیمکنگ شمار  د ر   رزشی لااس دس  د  بایه تیم یک.  8

 ضلمنا .گکدد سی  جکیمه سشلمول تیلف صلور  در   کنه نمی تغییک به ییچ  جه سالابتا  پایان تا سالابتا  در شلکک  کار  با سطابت  ضلم  بازیکنان پیک ی  شلمار .  9

 .شود درج نیز شور   رزشی آنان  سینه   ر و بک بایه بازیک  پیک ی  پش  بک عم   بازیکنان شمار 

 .شه وو یه سحک م بعهو بازو  ز زرد کار  2 جمعا دریاف   ز پ  بازیک  یک.  10

 نمودکه بازیک  سحک م درآن حق حضور نه شته  س . وو یه تغییک ساابته  و   لی  نتیجه تنها نمایه،  ستماد   وطار   2 بازیک   ز باشگایی انچهنن  : تاصک
 .باشه سی  لز سی ذویک  بازیکنان بک و کا ر پوشیهن.  11
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  یا، تیم روتک  د  ر ن، روتک  بازو، توپ ککنک، پکنم در  ز ، تور کشلی، و  زسی ، سلازو آساد  شلاس  ر  سالابته بکگز رو  سکانا  کلیه  سل  سوظف سیزبان تیم.  12

 تحوی  دینه. ساابته بکگز رو سائول  به   سهیا ر  ....تعویض   تابلو ک ، جمع توپ

نتیجه   سورد در   بکرسی فنی کمیته در سوضو    شه نیو یه بکگز ر بازو صور   ی  غیک در    جاارو ساابتا  یمه در  نتظاسی نیک و     آساوالن  پزشکیار حضور.  13

 یا تکک ر ساابته تصمیم گیکو وو یه شه. سایک سو رد  نضااطی به کمیته  نضااطی  رجا  وو یه شه.
 ک عهه  نماینه  بازو سی باشه   تیم یا حق ییچ گونه دوالتی ر  نه رنه.بباشنه که تشیی  صح  آن   قضایی سی ضابطی   نتظاسی سنظور  ز نیک و:  1   تاصک

 .باشنه د شته سجوز   پک  نه رسمی سک جع  ز   بود  )...   کایژن قلای،  حیاو دستگا  شاس ( کاس  تجهیز      تکنای د ر و یهبا یا آساوالن :  2   تاصک

  د د   شلک ی  نمودن تاسی  جه  زسان دقیته 30 سیزبان تیم به ناسه، آیی   ی  4 ساد   ز 13   12 بنهیاو در شله  ذکک شلک ی   ز که م یک ناودن سهیا صلور  در.  14

 .شه وو یه تعطی  ساابته بازو ناظک تصمیم با دقیته، 30 شهن سپکو  ز پ    شه وو یه

 تاصک : تیم یا سجاز نمی باشنه به ن  جاز  ناظک   قا   ز  عمم تعطیلی ساابته، زسی  ر  تک  نماینه.  
 .نمود وو یه گیکو تصمیم ساابته سکنوش  سورد در   د د وو یه جلاه تشکی  ساابتا  کمیته ناسه، آیی   ی  3 ساد   ز 13   12 بنهیاو  جک و عهم صور  در.  15

 .نماینه سک جعه پزشکی قک رد د  نعتاد جه  فوتاال ییئ  پزشکی کمیته به یاتنه سوظف باشنه سی یارپزشک فاقه که یایی تیم  ز دسته آن.  16

 .باشنه سی تیم یک  ز رد  یک حضوردر به سجاز تنها  فک د کلیه .شود سی صادر کار  یک تنها تیم یک کادرفنی بک و.  17

 .باشه سی فوتاال ییئ   نضااطی کمیته سوو  ز آنها صمحی  تاییه   آسوز    حه  ز تاییهیه دریاف  به سنوط فوتاال ییئ  در باشگا  یک فنی کادر قک رد د ثا .  18

 .نماینه  وذ  نضااطی کمیته  ز ر  سکبوطه  ستعمم قک رد د  سضاو  ز پیش بایا  سی یا باشگا .  19

 .نمایه  وذ ذیصمح سک جع  ز ر  الزم  ستعمسا  واص، سو رد در باشه سی سجاز فوتاال ییا .  20

 .باشنه سی ناسه آیی   ی  بک ناظک فوتاال فهر سیون یاو بیشناسه کلیه.  21

 جک یم سلایک    نمود  سلتوط تک پایی  رد  یک به دیه  نصلک ف سالابتا  در شلکک   د سه  ز دلیلی یک به بنا م   پیش  ز شلک   سالابتا نا ثا   ز بعه که تیم یک.  22
 .گکدیه وو یه  عمال نیز  نضااطی

سلکپکسل  تیم تمویض نمایه   سالئولی   آن ر  به    تو نه   سل  که سی باشلگا  عاس  سهیک عهه  به باشلگا  با قک رد د طکف سه ر   صلال   حک ز   لیه  سلتعمم سالئولی  .  23

 نه رد.ییا  فوتاال ییچ سائولیتی در وصوص  صال    یا جعلی بودن سه ر   

 عهه  به  بمغ  ز پ  آن  جک و سالئولی    سالابتا  کمیته عهه  به سالابتا  بکناسه رسلانی  طم    فنی کادر   بازیکنان یاو  وک ج    وطاریا  بمغ سالئولی .  24
 .باشه  سکپکس  تیم شکک  کننه  سی

 ننمایه، دریاف  ر  گز ر   ی  دلیلی یک به که صللورتی در   گکدد سی تلتی  بمغ سنزله به ساللابته، ناظک  ز بازو یک پایان در  وک ج    وطار گز ر  فکم دریاف .  25
 .نمایه کا  ر  الزم  ستعمم ساابتا  کمیته  ز تا  س  سوظف  سکپکس 

 .رسیه وو یه  طم  به فوتاال ییئ  سای  در صکفا ساابتا  بکناسه.  26

 سلای  سالابته، شلک    ز قا  سلاع  پنج تا یالتنه سوظف باشلگایها دیگکو، عل  یک یا یو  آلودگی دلی  به سالابته  نجام سح  شلهک در تعطیلی  عمم صلور  در.  27
 . س  رسمی  بمغ سنزله به ییا  سای  در ساابتا  بکگز رو عهم یا بکگز رو وصوص در  عمم گونه یک   نماینه رصه ر   ستان ییا   رسمی

 .شه وو یه  رجا  ساابتا  کمیته به سکبوطه  گز ر  شه نیو یه آغازسکبی یا سکپکس    به ن ساابته.  28

 ساابته به ن حضور آنان با سائولی  کاپیتان تیم  د سه وو یه یاف . شونه،  وک ج تیم کلیه  عضاو کادر فنی   ساابتا  بکگز رو حی  در که صورتی در:  5   تاصک

شلک   بازو تیمها در  وتیار ناظک سالابته سی باشلنه   ناظک سی تو نه یک یک  ز  عضلاو تیم ر  د بار  نک نمایه  یا حتی  ز سلکپکسل   در ر ز سالابته قا    بعه  ز  .  29

 با ناساکد  سی باشه.  کاس   تیم بیو یه فکد سورد نظک ر  جه  کنتکل بیشتک در  وتیار  و قک ر دیه   سکپکس  تیم سوظف به یمکارو

 یه شه.با ییئ  فوتاال بایه در سکبکگ باشگا    با  سضاو سهیک عاس    سمهور به سهک باشگا  باشه. در غیک  ی  صور  ناسه با پاسیی یمک   نیو سکاتاا  باشگا     .30

 سشی  گکدیه   س .  19 لی    14ساع  سک جعه به ییئ  فوتاال در وصوص پاسیگویی ر زیاو ز ج  ز ساع   .  31
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کار  بازو  بازیکنی که گو یی پزشلکی نه شلته باشله  بک و  کلیه بازیکنان سوظف به دریاف  گو یی سلمس  پزشلکی  ز کمیته پزشلکی ییئ  فوتاال سی باشلنه.  .  32

 صادر نیو یه شه.

سلال  جاارو سی باشله.  ر ئه گو یی سلناد    18  با قابلی  پیگیکو  ز طکیق سلاسانه آسوز    پک ر  )سلناد( بک و کلیه بازیکنان زیک  ر ئه بکگه  شلتغال به تحصلی .  33

    جاارو سی باشه. بازیکنان سحص  در سایک  ستان یا سجاز به حضور در  ی  رد  سنی نمی باشنه.   ز  ستان یاو تهک ن یا  لاکز  سال  15بک و بازیکنان زیک  

م گکدد   پ   ز آن  سکان ییچگونه تغییک ر  نه رد. ننانچه باشلگا  نتو نه در زسان  قا   ز بکگز رو سالابته  عم  ر ز 14. زسی    سلاع  سیزبانی باشلگا  بایه حه ق   34

)به    نیو یه د شل . عمم شله  سیزبان سالابته باشله، بازو سله بک صلمک به نمع حکیف  و  عمم وو یه شله   ییئ  فوتاال ییچ گونه سالئولیتی پیک سون  ی  سوضلو   

  ستثناو شک ی  فورس ساژ ر(

یک    سالابتا  بک عهه  باشلگا  یا سی باشله   در سک سلم قکعه کشلی سیزبانی باشلگا  در سالابتا  سطابق قکعه سشلی  وو یه شله. با توجه به قکعه کشلی  . سیزبانی35

 سیزبانی د شته باشه. شک ی  سیزبانی باشگا  یا سطابق با سزیاانی لیگ بکتک تهک ن وو یه بود.  6یا    5باشگا  سمک   س   

 . سه ر  الزم جه  ثا  قک رد د بازیک    یا کادرفنی به قک ر زیک سی باشه:36
کپی شناسناسه   -4سال  جاارو سی باشه(  15کپی کار  سلی )بک و باالو  -3کپی صمحه   ل شناسناسه  -2 ناایه  در قام  سشی  قطعه عک  3بکگی به یمک    3قک رد د  -1

  -7سجوز فعالی   رزشی   یا کار  پایان وهس  بک و کلیه سشمولی   -6سال  18بکگه  شتغال به تحصی  با که سناد بک و بازیکنان زیک  -5د  صمحه   ل پهر   یا  لی قانونی بازیک  

)باالو  ضاء سگو یی  -10 که ثا  قک رد د سای  -9 کار  بیمه  رزشی -8یا قک رد د فص  قا   6یا فکم شمار   ،ی  نمودن  ضلعی  قک رد د قالی بازیک  با  ر ئه بکگه فال  قک رد دسشل 

 سال  لی قانونی بازیک ( 18سال وود بازیک    زیک  18

 تعویض سی باشه.  3دقیته  و بکگز ر وو یه شه؛ یک تیم در یک ساابته سجاز به  ستماد   ز    45. ساابتا  در کلیه رد  یاو سنی در د  نیمه 37

بتا  وود  قه م به  . بازیکنان حاضلک در سالابتا  لیگ بکتک   دسلته   ل سجاز به حضلور در سالابتا  دسلته د م نمی باشلنه سگک آنکه در زسان نت     نتتاال  سالا38

   بازیک  آز د تلتی گکدنه. قاله قک رد د نمود  باشنه  

 مسابقات جدول چیدمان و : امتیازات4ه ماد

 .شود سی سحاوب  ستیاز صمک باو     ستیاز 1 ساا و  ستیاز، 3 بکد یک •

 :وو یهبود زیک شکح به جه ل نیهسان

   ستیاز •

 بیشتک سثا  گ  تماض  •

 بیشتک زد  گلهاو •

  ستیاز یم یاو تیم ر و در ر  بازو نتیجه •

 بی طکف سجهد در زسی  بازو •

 .شود سی  نتیاب کشی قکعه با پیک ز تیم ، سجهد بازو بکگز رو بک و زسان فته ن صور  در •

 مال  تعهدات  و : مقررات 5ه ماد

 .نماینه  ر ئه ر  ساابتا  کمیته    نضااطی کمیته  ز سالی بهیی عهم بک سانی حااب تاویه بکگه وود سه ر  با یمک   نام ثا  درینگام یاتنه سوظف یا باشگا  کلیه. 1

کلیه رد  یاو سلنی، تنها  ز طکیق سلای  ییئ  فوتاال به آدرس  درحق عضلوی  شلکک  در سالابتا  باب  توسان سیلیون  نهارریال سعادل  000/000/40باشلگا  یا بایه سال  . 2

tehran.com-www.football .به صور  آنمی  پکد و  نماینه   

زسی    شلک   سالابته در  بهدر صلور  تاویک در  ر د  ریال جکیمه وو یه شله. 000/000/2سال   ستصلک دقیته تاویک، باشلگا  10. در صلور  تاویک در بکگز رو سالابته به  ز و یک 3

    ریال جکیمه وو یه شه. 000/500، باشگا  ستصک سال  ه  ز و یک یک دقیته تاویکب نیمه د م، 

 .شه وو یه  یه  قهکسانی حکم   سه ل قهکسانی، جام سیتلف یاو رد  قهکسان یاو تیم به. 4
 سیلیون توسان وو ینه شه. سهسعادل  یریال 000/000/30عم  آ رنه، شاس  جکیمه . باشگا  یایی که تح  یک شک یطی  ز حضور در ساابته  و  جتناب به 5

 

 

http://www.football-tehran.com/


 
 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : مقررات حق پخش و تبلیغات 6ماده 
 تام د رد. ر نمودن آن  وتیار ذکلیه حتوق سکتا  با حق پیش تلویزیونی   یمچنی  تالیغا  در  وتیار ییا  فوتاال  ستان تهک ن سی باشه   ییا  فوتاال در   گ .1

 ییا  فوتاال  ستان تهک ن سی باشه   ییا  فوتاال در   گذ ر نمودن آن  وتیار تام د رد.کلیه فضایاو تالیغاتی سوجود در  رزشگا  سح  بکگز رو ساابته ستعلق به . 2

 انتقاالت  و نقل :7 ماده
 29تاری   تا   آغاز پ   ز بکگز رو قکعه کشلی سالابتا   نتتاال  نت  گیکد. صلور  فهر سلیون  نتتاال    نت  ناسه آئی    قک رد د عته  سلاس بک بایالتی بازیکنان  نتتال   نت  یکگونه. 1

 .باشه سی 1398 سهک

 .باشه سی فص  سهحه کثک    فص  پایان به سنتهی فص  نیم کلیه رد  یاو سنی بک و قک رد د سه   ق حه.  2

 .کننه سنعته قک رد د فص  درطول بازیکنان تعه د ستف رعای  با آز د بازیک  سه با تو ننه سی . باشگا  یا3

 .نمایه  ستماد  باشه زسان نت     نتتاال  رد  سکبوطه ثا  شه  که ر  وود سجموعه زیک تک پایی  سنی رد  د  بازیکنان  ز بازیک  10 ستف تا حه کثک تو ننه سی . باشگایها4

)بازیکنانی که   آز د بازیک  7 تحوی  نمایه   سی تو نه 1398تیک  29تاری   تا حه کثکوود ر  که به  سضلاء سهیکعاس    سهک باشلگا  رسلیه   سل     لیه  سلاسیبایه لیال  . یک باشلگا  5

ییئ  فوتاال تنها سلزم به تحوی  کار  یاو بازیکنانی  سل  که در  ر  پیش  ز شلک   سالابتا  به لیال  وود  ضلافه نمایه.قا   ز  تمام زسان نت     نتتاال  قک رد د نه شلته باشله( 

پ   ز تحوی    تحوی  ییئ  فوتاال شله   نه. کار  بازو سابتی بازیکنان، بک و حضلور در یمته د م سالابتا  صلادر وو یه شله. سهک 29تاری   تالیال    لیه باشلگا  قک ر گکفته  نه   

 نمایه. تحوی به ییئ  فوتاال پیش  ز آغاز ساابتا  ر  لیا  ثانویه وود نمودن بازیک  یا کادر فنی جهیه به لیا  وود بایه  لیا   ساسی   لیه، باشگا  جه   ضافه

 ی  نمک    ز سلهمیه نیم  بازیک  پیش  ز شلک   سالابتا  جایگزی  نمایه. 7ر   ز لیال    لیه وود فال  د طکفه نمود     ز طکیق سلهمیه  بازیک  3. یک باشلگا  سجاز  سل  حه کثک 6

   فص  باشگا  کاک وو یه گکدیه.

 ایه.بازیک  ر  جذب نم 5. یک باشگا  سی تو ننه در نیم فص  ساابتا  در صورتی که در لیا  وود جاو والی د شته باشه، 7

که   و برای بازیکنان  تنها بازیکنان  که مدارکشهان در زمان نقل و انتقاالت اولیه به صهورت کامل ارائه کهده باکهد، محوز حدهور در اولین مسهابقه را خواهند داکهت. 8

تکمیل مدارک بازیکنان  خواهند داکهت. حداکرر زمان صهادرنقص مدارک آنها بعد از مهلت نقل و انتقاالت رفع گردد، از هفته دوم به بعد اجازه حدهور در مسهابقات 

نی  فصهل صهادر خواهد کهد.  در رت ویرا در زمان مقرر تکمیل نماید، کا  حداکرر تا قبل از هفته سهوم مسهابقات م  باکهد. چنانبه باکهگاه نتواند مدارک بازیکن

مدارک اجباری در هنگام ثبت اولیه بازیکن کهامل قرارداد امدهاش کهده،   م  باکهد. هشهت همبنین مهلت تکمیل مدارک بازیکن در نی  فصهل، تا پیش از آااز هفته 

 م  باکد. پیشین فرد و کد ثبت قرارداد سایت وضعیت قراردادمشخص کننده برگه  پایان خدمت,  یامحوز فعالیت ورزک   ، اکتغال به تحصیل ، گواه  امداش

مایه به سنزله  نصلک ف  ز حضلور در ن. در صلورتی که باشلگایی به یک دلی  سوجه یا غیک سوجهی لیال   سلاسی وود ر  تا پیش  ز  تمام نت     نتتاال  تحوی  سالئول رد  سکبوطه ن 9

   حق ییچ گونه  عتک ضی ر  نیو یه د ش .   یک رد  پایی  تک ستوط د د  سی شود گذ شته وو یه شهساابتا  بود    آن باشگا   ز جه ل کنار 

)زیک   سلال 18زیک   و بازیکنانوود ر  که توسل  دفتک  سلناد رسلمی تاییه شله  باشله در ینگام تحوی  قک رد د  ر ئه نماینه. بکیا کادر فنی  سضلاء بازیک   گو ییباشلگا  یا سوظمنه . 10

 بازیک   لز سی سی باشه.قانونی  سضاو  لی/ قیم  گو یی ر ئه تنها ، س  قانونی(

 سضلاء به یمک    ر ئه   ،  سضلاو دفتک ییئ  فوتاال دیگک نیاز نمی باشله   تاییهیه)زیک سل  قانونی( سلال 18 سضلاء بازیک    یا  لی/ قیم قانونی بازیک  زیک  گو ییبا توجه به  ر ئه  .11

 سال نمی باشه. 18یمچنی  دیگک نیازو به  ر ئه فکم تعههناسه سحضکو بک و بازیک  زیک  سهر  شناسایی سعتاک با عک  ر ز کمای  وو یه نمود.

 نمایه.جایگزی  ساابتا ،  پایان نیم فص ، حه کثک تا قا   ز پزشکییک بازیک  آز د ر  به عنو ن سهمیه . یک باشگا  سجاز سی باشه 12

 نامه آیین تصویب و نشده بین  پیش موارد : 8 ماده
  شه. وو یه گذ شته  جک ء سورد به تصمیم  تیاذ صور  در   سطکح کمیته ساابتا  در نشه  بینی پیش سو رد. 1

 دلیلی، در صور  تاییه کمیته ساابتا  ناساکد  سجاز به حضور در ساابتا  وو یه بود.. در صور   جود یکگونه شاهه در صه ر کار  بازو بازیک    یا کادر فنی  ز تیمی به یک 2

 وود صل  سی نماینه.. کلیه باشگا  یا با شکک  در ساابتا  سذکور، سو فت  وود ر  با کلیه سو رد  ی  آیی  ناسه  عمم سی د رنه   حق یکگونه  عتک ض ر   ز 3
 . س  شه  سصوب تهک ن  ستان فوتاال ییئ  رییاه  ئیی توس  98  ردیاهش  14 تاری  در   پیشنهاد ساابتا  کمیته توس  ساد  8 در ناسه آئی   ی . 4

 کیرازی ابوالحسن اله حبیب دکتر

 نتهرا استان فوتبال هیات رئیس

 


