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 تهران استان  توابعلیگ برتر  فوتبال  مسابقات برگزاری نامه آئین و العمل دستور 
 » پایتخت جام «

 ( 99)فصل  
 مقدمه:

رئیسیه هیات فوتبال ا ی ات ت رات  می فوتبال ا ی  هه تو یک همی ه مسیابقات ت یه و به تبیویا هیات  ها و روش های برگزاری مسیابقات ر ی مجموعه ای از مقررات، شییو آیین نامه  

اجرایی، مقررات مالی، ثایور ر یانه   ر ییه  ا ی ا این آیین نامه شیامر مراثر  ب  نان، ن و  برگزاری مسیابقات، شیرایک عمومی و ای بیاگیی باشیاا  ها، اگیول انایبافی، شیرایک ف ی و

 در مسابقات می باشها  ها و ثق پخش تلویزیونی، تبلیغات، نقر و ان قاالت و موارد پیش بی ی نشه 

 : هدف1ماده 

وری ا یالمی ایرات  رشیه و تو یهه فوتبال این آیین نامه با ههف ت کیم و تقوی  مبانی فره ای و ایالقی و تو یهه بازی جوانمردانه بین باشیاا  ها، با رعای  مقررات نمان مقهج جم 

 ا  ات ت رات ت یه و تهوین گردیه  ا  ا

 تعاریف: 2ماده 

 های قابر تهریف در این آیین نامه عبارت ه از:ژ   او

ه اتمان ر یه  باشه و بازیک ی هه در فول فبر مسابقات هارت شره  در مسابقات برای وی گادر نشه  باشه و یا در زمات نقر و ان قاالت مسابقات یودش قراردادش ب بازیکن آزاد: 

 نمود  باشها)فسخ دو فرفه(  یا آت را اقاله  

باشاا     آت باشاا  را همراهی نمایه  ما ( 3)ثهاقر    تشخیص دهه بازیکن نمی توانه تا پایات فبر مسابقات  و یا ایفمارک  همی ه پزشکی هیات فوتبالدر گورتی هه  سهمیه پزشکی:  

 می توانه در نیم فبر اقهان به جایازی ی یک بازیکن آزاد به ع وات   میه پزشکی نمایها

 ها باشگاه اختصاصی و عمومی شرایط ضوابط، :3 ماده
 اگرددبرگزار می  رف     به گورتوجود آمه  ) بیماری هرونا(  ه  با توجه به شرایک ب در رد  های مخ لف   ی  فوتبال آیین نامه اجرایی هیات  مسابقات بر ا اج   :1
 به بایه برگه  ب  هپی باشی ها ر ییه   ب  به با مرهز و فهالی  در ت رات  ای ا ی ات ت راته شیره   ب  ادار  در به ع وات یک باشیاا  ت رانی و داشی ه مهیر  هیئ  بایه ها باشیاا  :2

 .گردد ت ویر رد  مسئول

 .نمای ه  ایذ عاوگیری ازهمی ه را یود یکساله عاوی  مجوز و باشه ر یه  فوتبال تاهی تاییه به هه بود  ا المی شئونات با م  ا ا ورزشی لوگو دارای بایه ها باشاا  :3

 نباشیه  ا ی انهارد زمین شیرایک گیورتیکه در .اعالن نمای ه فوتبال هیئ  مسیابقات واثه به را یود ا ی یجاری یا ای بیاگیی زمین مسیابقات شیرو  از قبر روز  30بایسی  می ها باشیاا  :4

 .نمایه مهرفی را دیاری زمین وق  درا ر  بایه باشاا  و بود یواهه مربوفه باشاا  م وجه وارد  یسارات

 ابه تاییه همی ه مسابقات بر هتببر :  اع  میزبانی مسابقات تو ک باشاا  میزبات بایه  

 .بر ه مسابقات واثه تائیه به تغییری گونه هر از قبر روز 14 بایه مراتا مسابقات داش ه باشه، فبر فول در مسابقه یود را زمین تغییر گورتی هه باشااهی قبه در :5

 به فوتبال هیئ  الک رونیکی  یامانه در را قرارداد مشیخبیات هلیه بایسی ی می همچ ین نمای ه اقهان برگی 3 قرارداد فرن تکمیر به نسیب  بایسی  می ف ی هادر و بازیک ات هلیه :6

  ال پایات قرارداد قیه گردد(ا  31/1بایس  تاریخ    )توجه شود تاریخ پایات قرارداد می   ب  نمای ه tehran.com-www.football آدرج

 ادامه پیها نمایه، قرارداد بازیکن یا هادر ف ی تا پایات مسابقات مه بر می باشه و پابرجا یواهه بودا 31/1: چ انچه مسابقات در یک فبر مسابقاتی به پس از تاریخ  1 تببر 

ی  داردا همچ ین تاریخ  ب  شیه  در  یامانه بایه مبابق با زمات نقر و ان قاالت  به تاریخ  ب  شیه  در  یامانه ارج   برگی مالک بود  و نسیب   3: تاریخ شیرو  قرارداد در 2  تببیر 

 باشها

 .باش ه می مهارک  ایر با همرا  واقع در آدرج قیه شه  در  ای  هیئ  فوتبال پزشکی همی ه تائیهیه ارائه و تیم یارپزشک  ب  و مهرفی به ملزن ها باشاا  هلیه :7

 پردای  بایه هاری  یاع  24 تا ثهاهثر اع راض فیش ضیم ا .نمایه ت ویر یا دبیریانه هیات فوتبال  مسیابقه ناظر به بایه هه باشیه می قبول قابر بازی از  یاع  پس  24تا  اع راض :8

 .ا   پذیر امکات زمات هر در مهارک جهر به اع راض ا    گرددا بهی ی

 با ارتباط در ر یانی افال  هرگونه .نمایه اعالن فوتبال هیئ  به در ت رات را به م مور ابالغ های قانونی  باشیاا دف ر  شیمار  فکس  قرارداد،  ب  با همزمات هه نهف اموظ ها باشیاا  : هلیه9

 .بود یواهه ابالغ م زله به و پذیرد می گورتس یا  ای  هیات فوتبال ا  ات ت رات  فک فریق از ها باشاا  به انابافی  همی ه مسایر

 

 

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


 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یامانه هیات فوتبال می باشی ها در گیورت   : به م مور ابالغ های قانونی، تمامی اعایا یا افراد ت   قرارداد باشیاا  موظف به اعالن شیمار  تلفن همرا  به هیات فوتبال و  ب  آت در10

 یواهه بوداعهن  ب  و یا عهن  ب  تغییرات شمار  همرا  مسئولی  با فرد  

ات فوتبال انجان یواهه شیه و به م زله  : ابالغ های گیادر  از مراجع ییبیالب برای بازیک ات، اعایای هادر ف ی و د ی  انهرهارات تیم از فریق شیمار  تلفن همرا   ب  در  یامانه هی11

 ابالغ تلقی یواهه گردیها

 موارد و یواهه هرد   یقوط تر پایین دو ردهبه   و ثذف مسیابقات جهول از ممانه  نمایهموجه   غیر فور به م  اوب یا م والی مسیابقه  2در ثایور از فبیر یک فول در تیمی چ انچه :12

 .شه یواهه اجرایی نیز انابافی همی ه نامه آیین در شه  یهر

 م فوظ تاریخ آت تا ثاگیله ن ایج هلیه باشیه، دون فبیر نیم در اگر و شیود می گذاشی ه ه ار مسیابقات جهول از مذهور تیم پذیرد، گیورت اول فبیر نیم در ثایور عهن هه گیورتی در  :تببیر
 .شه یواهه اعالن ثریفات نفع به گفر بر 3 مسابقات بقیه و بود 

  اع  پس از دریوا   گورت یواهه پذیرف ا  48هارت بازی بازیک ات و هادرف ی تا   ت ویر: 13

 توابع بزرگساالن برتر لیگ مسابقات  برگزاری نحوه : 4ماده 

 . ه  ه می  گهود نیمه ن اییدر ن ای  دو تیم اول هرگرو  به مرثله   شه و یواهه برگزار به گورت رف  )تک بازی(  گرو  دو در تیم 14 شره  با بزرگساالت مسابقات. 1
ا برنه  های دو بازی برگزار ه  ه  ا دو تیم گیهود ه  ه  از هرگرو  در مرثله بهه به گیورت ضیرب دری ) تیم اول با تیم دون گرو  بهه( به گیورت رف  و برگشی  بازی یواه ه هرد2

 .رف برگزار یواهه شهفی ال مسابقات یواه ه بود ا فی ال مسابقات به گورت تک بازی و در زمین بی ف

 : تیم های دون هر گرو  در مرثله نیمه ن ایی میزبات بازی رف  یواه ه بودا1تببر  

 .دارد تان ای یار آت واگذاری در و باشه می فوتبال هیئ  به م هلق مانه  باقی های   میه ،  باشهتیم  16هم ر از   تههاد تیم هامسابقات به هر دلیلی  قبر از آغاز  ا چ انچه3

 پایه سنی رده برتر لیگ مسابقات  برگزاری نحوه: 5ده ما

یا چ ه گرو  هه   هیئ  فوتبال شی ر ی ات مربوفه مهرفی شیه  انه نسیب  به تههاد تیم ا در یک گرو  و  های شی ر ی ان ای ا ی ات ت رات هه از فرف  ق رمات  شیره  با پایه مسیابقات. 1

 به گورت تک بازی برگزار یواهه شه    م بقه ای گرو  ب هی یواهه شه
ه تههاد تیم ا و شیرایک موجود  : اگر مسیابقات به گیورت گروهی برگزار شیود تیم ای اول و دون هر گرو  به مرثله بهه گیهود یواه ه هرد هه ن و  برگزاری مرثله بهه نسیب  ب 1تببیر  

 در همی ه ف ی مبرب و تبمیم گیری یواهه شها

 ر یک گرو  برگزار بشود مسابقات به گورت رف  ) تک بازی ( بود  و به ترتیا جایاا  تیم ا ق رمات مسابقات مشخص یواهه شها  : اگر مسابقات د2تببر  

 تیم های اول مسابقات به مسابقات هشوری گهود یواه ه هردا ا2

 م  مر ده ه  انبیراف وتیم شیه یواه ه مهرفی مسیابقات همی ه تائیه از پس جهول ترتیا به بههی های تیم ده ه انبیراف هشیوری مسیابقات در شیره  از ق رمات های تیم ا چ انچه3
 ها  ش یواهه تومات میلیوت بیس  مبلغ به نقهی جریمه

جهاگانه   لیس  در تر اضافی بازیکن  15هه    باشه می مجاز باشه، داش ه ثاور هشور لیگ در توابع   پایه های رد  از تیمی اگر هشیور، لیگ در ثاضیر توابع نمای هگات از ثمای  ج   ا در3

 .اف اد نخواهه تهویق  به ع وات هیچ ت   مذهور باشااهای مسابقات و نمای ه بازی هشور لیگ در ت  ا بازیکن 15 این ای که بر مشروط بر انه،  ب  به یود ای از لیس  تیم

 .دارد تان ای یار آت واگذاری در و باشه می فوتبال هیئ  به م هلق مانه  باقی های   میه تیم باشه،   16مسابقات به هر دلیلی تههاد تیم ها هم ر از   قبر از آغاز  ا چ انچه3

 ا شرایک   ی رد  های پایه توابع همان ه لیگ برتر ت رات یواهه بودا3تببر  

 (12/10/78) ال ا  21امیه زیر  

 (11/10/80 ال ا)  19جوانات زیر  

 (12/10/82 ال) 17نوجوانات زیر  

 اجرایی و فنی شرایط :6ه ماد
 .شه یواهه برگزار ت رات ا  ات فوتبال تاهی نامه آئین یهر شه  در مقررات و قوانین ا اج بر مسابقاتا 1 

 هیئ  نیاز مورد  مسیابقاتی به همرا  مسیئولین  واثههای رو یای مسیابقات، همی ه رئیس ویژت، آ ییا مهیر هیئ ، دبیر ،رئیس از م شیکر ت رات فوتبال هیئ  مسیابقات همی ه اعایایا 2 
 .باش ه می فوتبال

 .شود نمی دریاف  مهرهی  هیچاونه شه  اعالن تاریخ از بهه و نمایه اقهان ف ی هادر و بازیک ات مهارک هلیه  ارائه هب  نسب  پیش از اتمان زمات نقر و ان قاالت بایس  می تیم هرا 3
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 .دارنه را مسابقه زمین به ورود ثق هس  ه مسابقات در شره  هارت دارای هه ف ی هادر نفر 7 و) یییر  نفر 7 و اگلی نفر  11بازیکن ) 18 فقکا 4

 .باشه می تهارهات و یارپزشک  رپر  ، ،) نفر 3 تا (مربی رمربی،   :شامر  روی نیمک  ف ی هادرا 5

  ال و دارای ثهاقر مهرک ت بیلی دیپلم نیز باشها 25تببر :  رپر   باشاا  میبایس  ثهاقر  

 الزامی می باشها (Cو  ایر مربیات)مهرک مربیاری ثهاقر  (Aبرای  رمربی رد    ی بزرگساالت )مهرک مربیاری ثهاقر ا6

 ( الزامی می باشهاC( و  ایر مربیات)مهرک مربیاری ثهاقرBرد  های   ی پایه )مهرک مربیاری ثهاقر  ا برای  رمربی7

 .باشه داش ه همرا  بازیک ات  ایر با غیرهمرنگ دروازبات هر برای پیراهن د   دو همرا  به الشکر م  ه و غیرهمرنگ شمار  دار  ورزشی لباج د   دو بایه تیم هرا 8

 بازیک ات شیمار  ضیم ا .گردد می  جریمه مشیمول تخلف گیورت در و ه ه نمی تغییر به هیچ وجه مسیابقات پایات تا مسیابقات در شیره  هارت با مبابق  ضیمن بازیک ات پیراهن شیمار ا 9

 .شود درج نیز شورت ورزشی آنات  ی ه و روی بر بایه بازیکن پیراهن پش  بر عالو 

 .شه یواهه م رون بههی بازی از زرد هارت 2 جمها دریاف  از پس بازیکن ا هر10

 نمودهه بازیکن م رون درآت ثق ثاور نهاش ه ا  ا یواهه تغییر مسابقه ای اولین ن یجه ت  ا نمایه، ا  فاد  ایبار  2 بازیکن از باشااهی انچهچ  : تببر

 .باشه می الزامی یییر  بازیک ات برای هاور پوشیهتا 11

 تابلو هن، جمع توپ  ها، تیم ری کن داورات، ری کن بازی، توپ هرنر، پرچم درواز ، تور هشی، یک زمین،  ازی آماد  شامر را مسابقه برگزاری امکانات هلیه ا ی  موظف میزبات ا تیم12
 ت ویر ده ها مسابقه برگزاری مسئولو به   م یا را ....تهویض و

 اشه نخواهه برگزار بازی گورت این غیر در و اجباری مسابقات همه در ان مامی نیروی و و آمبوالنس پزشکیار ا ثاور13
 ر ع ه  نمای ه  بازی می باشه و تیم ها ثق هیچ گونه دیال ی را نهارنهاب گ   آت   اگال  باش ه هه تشخیص قاایی می ضاببین ان مامی م مور از نیروی: 1  تببر

 .باش ه داش ه مجوز و پروانه ر می مراجع از و بود  )...و اهسیژت قلبی، اثیای د  اا  شامر( هامر تج یزات و نتک سی دارای بایه ها آمبوالنس: 2  تببر

 و شیه یواهه داد   فرگی   شیرایک نمودت تامین ج   زمات دقیقه 30 میزبات تیم به نامه، آیین این 4 ماد  از 13 و 12 ب ههای در شیه  یهر شیرایک از ههان هر نبودت م یا گیورت درا 14

 .شه یواهه تهبیر مسابقه بازی ناظر تبمیم با دقیقه، 30 شهت  پری از پس

 و قبر از اعالن تهبیلی مسابقه، زمین را ترک نمای ها    نمای ه  مسابقاتتببر : تیم ها مجاز نمی باش ه بهوت اجاز   
ن یجه یا تکرار مسیابقه تبیمیم گیری یواهه نمود و  یایر موارد   مورد در و داد یواهه جلسیه تشیکیر مسیابقات همی ه نامه، آیین این 6 ماد  از 13 و 12 ب ههای اجرای عهن گیورت درا 15

 انابافی به همی ه انابافی ارجا  یواهه شها تبمیمات اتخای شه  تو ک همی ه مسابقات قبهی می باش ها

 فوتبال موضو  مجهدا در همی ه مسابقات برر ی و تبمیم گیری یواهه شها  تببر : در گورت ارائه مس  هات جهیه و با د  ور ریا   هیات

 .نمای ه مراجهه پزشکی قرارداد انهقاد ج   فوتبال هیئ  پزشکی همی ه به هس  ه موظف باش ه می یارپزشک فاقه هه هایی تیم از د  ه آتا 16

 .باش ه می تیم یک از رد  یک ثاوردر به مجاز ت  ا افراد هلیه .شود می گادر هارت یک ت  ا تیم هر هادرف ی برایا 17

 .باشه می فوتبال هیئ  انابافی همی ه  وی از آن ا گالثی  تاییه و آموزش واثه از تاییهیه دریاف  به م وط فوتبال هیئ  در باشاا  هر ف ی هادر قرارداد  ب ا 18

 .نمای ه ایذ انابافی همی ه از را مربوفه ا  هالن قرارداد اماای از پیش بایس  می ها باشاا ا 19

 .نمایه ایذ ییبالب مراجع از را الزن ا  هالمات یاص، موارد در باشه می مجاز فوتبال هیاتا 20

 .باش ه می نامه آیین این بر ناظر فوتبال فهرا یوت های بخش امه هلیها 21

 اعمال نیز انایبافی جرایم  یایر  و نمود   یقوط تر پایین رد  دو به دهه انبیراف مسیابقات در شیره  ادامه از دلیلی هر به ب ا مسیابقاتن و پیش از شیرو   نا  ب  از بهه هه تیم هرا 22
 .گردیه یواهه

 یرپر ی  تیم تفویض نمایه و مسیئولین هیات فوتبال آت را به    توانه ا ی  هه می باشیاا  عامر مهیر ع ه  به باشیاا  با قرارداد فرف مهارک اگیال  اثراز اولیه ا ی هالن مسیئولی  ا 23

 هیچ مسئولی ی در یبوص اگال  و یا جهلی بودت مهارک نهاردا

 در گورت داش ن شرایک   ی، در لیس  ا امی اگلی می باش ها  ت   قرارداد یود در تمامی رد  ها  مجاز به ا  فاد  از بازیک اتباشاا  ها ا 24

نمای ه  مسیابقه  ب  می گردنه و افالعات هامر مسیابقه برگزار شیه  شیامر ا یامی بازیک ات گر ها، ایبار و ایراج، تهویض و ااا در  یای  هیات فوتبال به گیورت آنالین تو یک  ا 25

 ق قابر مشاهه  می باشه و به م زله ابالغ تلقی می گرددام رومین مسابقات آتی هر تیم نیز به همین فری

  اع  قبر از شرو  مسابقه از زمات و مکات برگزاری افمی ات ثاگر نمای ها 24و باشاا  ها موظف ه تا ثهاهثر    می ر ه افال  به فوتبال هیئ   ای  در گرفا مسابقات برنامها 26
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 را ا  ات هیات  ر می  ای  مسیابقه، شیرو  از قبر  یاع  پ ج تا هسی  ه موظف باشیااه ا دیاری، عل  هر یا هوا آلودگی دلیر به مسیابقه انجان م ر شی ر در تهبیلی اعالن گیورت درا 27
 .ا   ر می ابالغ م زله به هیات  ای  در مسابقات برگزاری عهن یا برگزاری یبوص در اعالن گونه هر و نمای ه رگه

 .شه یواهه ارجا  ت ج   اتخای تبمیم مسابقا همی ه به مربوفه وگزارش شه نخواهه آغازمربی یا  رپر     بهوت مسابقها 28

 مسابقه بهوت ثاور آنات با مسئولی  هاپی ات تیم ادامه یواهه یاف ا شونه، ایراج تیم هلیه اعاای هادر ف ی  مسابقات برگزاری ثین در هه گورتی در : تببر

نمایه ویا ث ی از  یرپر ی  تیم   ه  رلمی توانه هر یک از اعایای تیم را دوبار   نمای ه   مسیابقه می باشی ه و   نمای ه در روز مسیابقه قبر و بهه از شیرو  بازی تیم ا در ای یار  ا 29

 با نامبرد  می باشها  هامر  بخواهه فرد مورد نمر را ج   ه  رل بیش ر در ای یار وی قرار دهه و  رپر   تیم موظف به همکاری

ا در غیر این گورت  و ت ویر دبیریانه هیات فوتبال گردد  ا مم ور به م ر باشا ،با اماای مهیر عامر  ،در  ربرگ باشاا  ت  ا با ریا   هیات،  مکاتبات باشاا  با هیئ  فوتبال بایه ا30

 نامه با پا خی همرا  نخواهه شها

 ایواهه بود  17الی  14تبال در یبوص پا خاویی مسابقات توابع  روزهای دوش به از  اع   ا  اع  مراجهه به هیئ  فو31

 هارت بازی گادر نخواهه شهااین فرن را ارائه ن مای ه  می باش ها برای بازیک ی هه    پزشکی پیش از فبر مسابقات  مهای ه و یود اظ اری  ارائه فرنا هلیه بازیک ات موظف به  32

 یال اجباری می  18برای هلیه بازیک ات زیر  با قابلی  پیایری از  یامانه آموزش و پرورش ) ی اد(  مربوط به  یال ت بییلی مبابق با فبیر مسیابقاتی    ا ارائه برگه اشی غال به ت بییر33

 از ا  ات های ت رات یا البرز اجباری می باشها بازیک ات م بر در  ایر ا  ات ها مجاز به ثاور در این رد    ی نمی باش ها     ال  15باشها ارائه گواهی   اد برای بازیک ات زیر  

مراتا را  قبر   روز  14باشاا  بایه ثهاقر    ،زمین و  اع  میزبانیبا توجه به ای که برنامه مسابقات تا نیم فبر قبر از شرو  مسابقات اعالن یواهه شها در گورت دریوا   تغییر  ا 34

وانه در زمات اعالن شیه  میزبات مسیابقه باشیه، بازی  یه بر گیفر به نفع ثریف  نهاردا چ انچه باشیاا  ن  وجودامکات هیچاونه تغییر   در غیر این گیورتو   نمایهاعالن    به همی ه مسیابقات  

 (اضبراری)به ا  ث ای شرایک    وی اعالن یواهه شه و هیئ  فوتبال هیچ گونه مسئولی ی پیراموت این موضو  نخواهه داش ا

 اش ه، لغو می گرددامسابقات باشاا  هایی هه چ ار بازیکن یا بیش ر در اردوی ن ایی تیم ملی داش ه ب ا 35

 ا مهارک الزن ج    ب  قرارداد بازیکن و یا هادرف ی به قرار زیر می باشه:36

هپی   -3 )در گیورت داشی ن توضیی ات ، هپی گیف ه توضیی ات نیز ارائه گردد(هپی گیف ه اول شی ا ی امه  -2  چسیبیه  در قسیم  مشیخص  قبهه عکس  3برگی به همرا    3قرارداد    -1

برگه اشی غال به ت بییر با هه  ی اد برای بازیک ات    -5پهر و یا ولی قانونی بازیکن    و گیف ه فرزنهات  هپی شی ا ی امه گیف ه اول  -4 یال اجباری می باشیه(   15هارت ملی )برای باالی  

فرن وضهی  قرارداد  یا   و  ،ی  قرارداد قبلی بازیکن با ارائه برگه فسخ قراردادمشخص نمودت وضه -7مجوز فهالی  ورزشی و یا هارت پایات یهم  برای هلیه مشمولین   -6 ال   18زیر  

پیش   فرن مهای ه و یود اظ اری -11(   یال ولی قانونی بازیکن 18 یال یود بازیکن و زیر   18)باالی    ایا امگواهی   -10  هه  ب  قرارداد  یای  -9  هارت بیمه ورزشیی  -8 فبیر قبر

 ناآگاهانه برای ثاور بازیک ات رد  های پایه در زمات همه گیری هروم اری  نامه  رضای     -12فبر مسابقات  
 تهویض در  ه توقف مسابقه می باشها  5هر تیم در هر مسابقه مجاز به ا  فاد  از  ا  دقیقه ای برگزار یواهه شه  45در دو نیمه    ا مسابقات در هلیه رد  های   ی37

رشیی ه فوتبال نیاز به مجوز  الی  در ا از ثاییور و فهالی  بازیک انی هه به هر دلیر  یین یود را تغییر داد  و با شیی ا یی امه جهیه فهالی  می ه  ه جلوگیری بهمر آمه  و برای فه38

 توان ه با همات تاریخ توله قبلی در رد    ی مربوفه فهالی  نمای ها   ا در غیر ای بورت بازیک ات مذهور فقک میداش ر می از فهرا یوت فوتبال و مراجع ییبالب یواه ه  

مرا  داشیی ه و یک  ییاع  قبر از هر بازی به نمای ه  هیات فوتبال تسییلیم نمایه همچ ین  ه  در تمان مسییابقات هارت شیی ا ییایی بازیک ات و هادر تیم را بها باشییاا  موظف ا یی   39

 ع ه  باشاا  و  رپر   می باشهاه  آئین نامه انابافی ب  84و   47هادر ف ی فبق ماد  بازیک ات و  اعمال م رومی  هایمسئولی   

الخبیوص آیین نامه های م هرج در  ای  هیات فوتبال می باش ها مسئولی   یهلیه باشیاا  ها موظف به رعای  د ی ورالهمر های ب هاشی ی و ابالغی از  یوی مراجع یی گیالب علا 40

در گورت عهن رعای  پروتکر   ر ها با باشاا  ها یواهه بودا همچ ین رعای  هامر پروتکر های ب هاش ی در زمات مسابقه بر ع ه  باشاا  میزبات می باشهاعهن اجرای این د  ور الهم

 اگردیهتبمیم یواهه  اتخای  این آیین نامه   6از ماد    15و   14ها، مسابقه برگزار نمی گردد و مبابق با ب ه  

موظف   بازیک ات و هادر ف ی  آت بر ع ه  باشاا  می باشها همچ ین  برر ی و دریاف  موظف ا   روزانه فرن های یود اظ اری پزشکی را ت ویر باشاا  نمایه و وظیفه  ا هر بازیکن41

 مسابقه را نخواهه داش ا زمین  ادر ف ی تیم مجوز ثاور در بازیکن و یا ه  ،را ت ویر نمای ه  مسابقه نمایها در گورت عهن ت ویرآت روز  یود اظ اری    های  در روز بازی فرن هس  ه تا

 ا در گورت بروز هرگونه مورد پزشکی برای افراد ثاضر در مسابقات، مسئولی  هامر آت با باشاا  ها یواهه بودا42

 ورزشاا  را به همی ه مسابقات تسلیم نمای هاا باشاا  ها میبایس  پس از تاییه ورزشاا  میزبانی مسابقات یود، هپی برگه بیمه نامه مسئولی  مهنی  43
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 مسابقات  جدول چیدمان و : امتیازات 7ه ماد

 اشود می م سوب ام یاز گفر بای  و ام یاز 1 مساوی ام یاز، 3 برد هر •

 :یواههبود زیر شرب به جهول چیهمات •

 بی فرف مجهد در زمین بازی -5  ام یاز هم های تیم روی در رو بازی ن یجه  -4 بیش ر زد  گل ای  -3 بیش ر مثب  گر تفاضر -2   ام یاز  -1

 .شود می ان خاب هشی قرعه با پیروز تیم ، مجهد بازی برگزاری برای زمات فقهات گورت در  -6

 مالی تعهدات  و : مقررات 8ه ماد

 .نمای ه ارائه را مسابقات همی ه و انابافی همی ه از مالی بههی عهن بر مب ی ثساب تسویه برگه یود مهارک با همرا  نان  ب  دره اان هس  ه موظف ها باشاا  هلیها 1

، ت  ا از فریق  یای  هیئ  فقک برای لیگ برتر بزرگسیاالتثق عایوی  شیره  در مسیابقات  باب   تومات    هزار   یه میلیوت و پانبیهریال مهادل    000/000/35باشیاا  ها بایه مبلغ  ا 2

   به گورت آنالین پردای  نمای ها tehran.com-www.footballفوتبال به آدرج 

 : ورودی مسابقات رد  های پایه نسب  به تههاد تیم ا مشخص و افال  ر انی یواهه شها1تببر  

زمین و شیرو  مسیابقه در   بهدر گیورت تاییر در ورود    ریال جریمه یواهه شیها  000/000/2مبلغ   مقبیر  دقیقه تاییر، باشیاا   10برگزاری مسیابقه به ازای هر ا در گیورت تاییر در  3

    ریال جریمه یواهه شها  000/500، باشاا  مقبر مبلغ ه ازای هر یک دقیقه تاییرب نیمه دون،  

 .شه یواهه اهها ق رمانی ثکم و مهال ق رمانی، جان مخ لف های رد  ق رمات های تیم بها 4
همچ ین پرونه     میلیوت تومات یواه ه شیها  بیسی مهادل    یریال  000/000/200ا باشیاا  هایی هه ت   هر شیرایبی از ثایور در مسیابقه ای اج  اب به عمر آورنه، شیامر جریمه  5

 ج   اتخای تبمیمات تکمیلی به همی ه انابافی ارجا  یواهه شها

 ا باشاا  هایی هه موفق شونه در فبر مسابقات  ال قبر ق رمات شونه از پردای  ورودیه در همات رد  در فبر بهه مهاف یواه ه بودا6

 تومات برای هر هارت های تیم پردای  نمایها  000/500/1تومات برای هر هارت و مبلغ    000/100ا در گورت دریوا   گهور هارت المث ی تو ک باشاا  بایه مبلغ 7

دارای امایای مجاز فبق ا یا ی امه، پس از ت ویر و تاییه    ا واگزاری ام یاز تیم ها با رعای  د ی ورالهمر های گیادر ، گیرفا در فرم  م هرج در  یای  هیات فوتبال با امایا  فرفین8

 اشاا  یواهه بوداهیات فوتبال مه بر ا  ا تغییر نان در جهول مسابقات در گورت واگزاری ام یاز در فول فبر میسر نمی باشه و عواقا ناشی از آت بر ع ه  ب آت تو ک  

 : حق عضویت فدراسیون فوتبال9ماده 
نزد بانک مل  به نان فهرا ییوت فوتبال   3284182689ف ی به ثسیاب شیمار     هادر و  بازیک ات  عایوی   ثق  نفر باب   هزار تومات برای هر  شیانزد ریال مهادل  000/160مبلغ    واریزا1

 اهیینما  ریتوابع ت و   هیبه هم  یزیوار شیو ف  جم وری ا المی ایرات واریز نماییه،

ایرات واریز    ا المی  جم وری فوتبال  بانک مل  به نان فهرا یوت  نزد  3284182689  شیمار   ثسیاب  به   باشیاا  ثاگیله درآمه  تومات باب   هزار دویسی   ریال مهادل  000/000/2امبلغ 2 

 توابع ت ویر نماییها  همی ه  به  واریزی فیش  و  نماییه،

 

 انتقاالت  و نقل :10 ماده
 .باشه می 1399  آبات  7تاریخ   تا و آغاز برگزاری قرعه هشی مسابقاتپس از   ان قاالت نقر گیردا می    گورت فهرا یوت ان قاالت و نقر نامه آئین ا اج بر بازیک ات ان قال و نقرا 1

 .باشه می فبر  هثهاهثر   و فبر پایات به م   ی فبر نیم هلیه رد  های   ی برای قرارداد مهت اقرثها  2

 .ه  ه م هقه قرارداد فبر درفول  بازیک ات تههاد  قف رعای  با آزاد بازیکن سه با توان ه می ا باشاا  ها3

 .نمایه ا  فاد  ه  باش زمات نقر و ان قاالت رد  مربوفه  ب  شه  هه را یود مجموعه زیر تر پایین   ی رد  دو بازیک ات از بازیکن 10  قف تا ثهاهثر توان ه می ها  ا باشاا 4

 یال ای الف  ی ی در رد  های مسیابقاتی را    2باالتر ثایور داشی ه باشی ه می بایسی   بازیک ات ثاضیر در مسیابقات لیگ برتر ت رات در گیورتی هه بخواه ه به ع وات  ی میه رد  تببیر : 

می    یال(، 16 یال و زیر    17یر   یال(، رد  نوجوانات )ز  18 یال و زیر   19 یال(، رد  جوانات )زیر   20 یال و زیر    21همچ ین رد  های مسیابقاتی شیامر رد  امیه )زیر    رعای  نمای ها

 نیز میسر نمی باشها  مسابقاتیباشه و امکات ا  فاد  از بازیک ات   میه در یک رد   

  آبات ) لیگ برتر بزرگسیاالت(   20تاریخ   تا  ثهاهثرهه به امایا  مهیرعامر و م ر باشیاا  ر ییه  ا ی   شیامر بازیک ات و هادر ف ی یود را    تایپ شیه   اولیه  بایه لیسی  ا یامیا هر باشیاا   5

هیئ  فوتبال ت  ا   را پیش از شیرو  مسیابقات به لیسی  یود اضیافه نمایها)بازیک انی هه قبر از اتمان زمات نقر و ان قاالت قرارداد نهاشی ه باشیه(   آزاد  بازیکن 7  نمایه و می توانهت ویر  

 ، و هادر ف ی  ت ویر هیئ  فوتبال شه  انها هارت بازی مابقی بازیک ات  آبات28تاریخ   تاهه در لیس  اولیه باشاا  قرار گرف ه انه و   می باشه و هادر ف ی  ملزن به ت ویر هارت  بازیک ات
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را  لیسی   انویه یود پس از ت ویر لیسی  ا یامی اولیه، باشیاا  ج   اضیافه نمودت بازیکن یا هادر ف ی جهیه به لیسی  یود بایه    برای ثایور در هف ه دون مسیابقات گیادر یواهه شیها

 نمایها  ت ویرت فوتبال ابه هیپیش از آغاز مسابقات  

 ت ویر واثه مربوفه ده ها  پایات نقر و ان قاالتدر هلربوک ثهاهثر تا    داد  شه مبابق با لیس  ت ویر  به ترتیا و مهارک هامر بازیک ات و هادر ف ی یود را   ه  ا باشاا  ها موظف6

این نفرات از  ی میه    بازیکن پیش از شیرو  مسیابقات جایازین نمایها 7نمود  و از فریق  ی میه    (فسیخ دوفرفهاقاله )  بازیکن را از لیسی  اولیه یود 3ا هر باشیاا  مجاز ا ی  ثهاهثر  7

   یواهه گردیهانیم فبر باشاا  هسر  

 بازیکن را جذب نمایها 7ا هر باشاا  می توانه در نیم فبر مسابقات در گورتی هه در لیس  یود جای یالی داش ه باشه،  8

در زمان نقل و انتقاالت اولیه به صاورت کامل ارائه شاده باشاد، م وز حضاور در اولین مساابقه را خواهند داشات و برای بازیکنانی که    تنها بازیکنانی که مدارکشاان. 9

تکمیل مدارک بازیکنان  خواهند داشات. حداکرر زمان  صاادرنقص مدارک آنها بعد از مهلت نقل و انتقاالت رفع گردد، از هفته دوم به بعد اجازه حضاور در مساابقات 

نیم فصال صاادر خواهد شاد.   در را در زمان مقرر تکمیل نماید، کارت وی  حداکرر تا قبل از هفته ساوم مساابقات می باشاد. چنانبه باشاگاه نتواند مدارک بازیکن

  می باشد. نهمهمبنین مهلت تکمیل مدارک بازیکن در نیم فصل، تا پیش از آغاز هفته 

مایه به م زله انبیراف از ثایور در  ا در گیورتی هه باشیااهی به هر دلیر موجه یا غیر موج ی لیسی  ا یامی یود را تا پیش از اتمان نقر و ان قاالت ت ویر مسیئول رد  مربوفه ن 10

 چ گونه اع راضی را نخواهه داش او ثق هی  رد  پایین تر  قوط داد  می شود به دوو   مسابقات بود  و آت باشاا  از جهول ه ار گذاش ه یواهه شه

)زیر     یال  18زیر    ای بازیک اتیود را هه تو یک دف ر ا ی اد ر یمی تاییه شیه  باشیه در ه اان ت ویر قرارداد ارائه نمای ها بریا هادر ف ی امایا  بازیکن    گواهیباشیاا  ها موظف ه ا 11

 بازیکن الزامی می باشهاقانونی  اماای ولی/ قیم   گواهیارائه  ت  ا  ،   ن قانونی(

امایا  به همرا  ارائه    ، امایای دف ر هیئ  فوتبال دیار نیاز نمی باشیه و تاییهیه)زیر  ین قانونی(   یال 18امایا  بازیکن و یا ولی/ قیم قانونی بازیکن زیر    گواهیبا توجه به ارائه   ا12

   مهرک ش ا ایی مه بر با عکس روز هفای  یواهه نمودا

 نمایهجایازین  مسابقات   در نیم فبرپزشکی  یک بازیکن آزاد را به ع وات   میه  ا هر باشاا  مجاز می باشه  13

 ا رد  های   ی مسابقات بر ا اج   ین اعالن شه  در  ای  هیات فوتبال می باشها  14

 نامه آیین تصویب و نشده بینی پیش موارد: 11 ماده
  شها یواهه گذاش ه اجرا  مورد به تبمیم اتخای گورت در و مبرب همی ه مسابقات در نشه  بی ی پیش مواردا 1
 شرایک پیش بی ی نشه  تبمیمات هیات رئیسه هیات فوتبال نافذ یواهه بوداا در موراد فورج ماژور و یا  2

 از به ثاور در مسابقات یواهه بوداا در گورت وجود هرگونه شب ه در گهور هارت بازی بازیکن و یا هادر ف ی از تیمی به هر دلیلی، در گورت تاییه همی ه مسابقات نامبرد  مج2

شیره  در مسیابقات مذهور، موافق  یود را با هلیه موارد این آیین نامه اعالن می دارنه و ثق هرگونه اع راض   ثایور و  با  بازیک ات، اعایای هادر ف ی و هلیه عوامر،  ا هلیه باشیاا  ها3

 لا می نمای ها را از یود  
 .ا   شه  مبوب ت رات ا  ات فوتبال هیئ  رییسه  ئهی تو ک 99  مرداد 20 تاریخ در و پیش  اد مسابقات  همی ه تو ک ماد  11 در نامه آئین اینا 4

 

 شیرازی ابوالحسن اله حبیب دکتر

 نتهرا استان فوتبال هیات رئیس


