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

 ( 1400)فصل  
 مقدمه:

رئیایه ایات بول اس اییاات لبرات  مجموعه ای از مقررات، شییو  اا   ر   اای ررزااری مایارقات رییمو بول اس ایی  وه لوییت ومیاه مایارقات لبیه   ره لییوی  ایات  آیین نامه  

اجرایو، مقررات مالو، ثایور رییانه   ریییه  ایی ا این آیین نامه شیامر مراثر     نان، ن و  ررزااری مایارقات، شیرایت عمومو   ایاییاگیو راشیاا  اا، اگیوس انای افو، شیرایت ب و  

 در ماارقات مو راشها  اا   ثق پخش للویایونو، ل لیغات، نقر   اناقاالت   موارد پیش ری و نشه 

 : هدف1ماده 

وری اییالمو ایرات  رشیه   لوییهه بول اس این آیین نامه را اهف ل کیم   لقوی  م انو برا او   ایالقو   لوییهه رازی جوانمردانه رین راشیاا  اا، را رعای  مقررات نمان مقهج جمب

 ایاات لبرات لبیه   له ین زردیه  ای ا

 تعاریف: 2ماده 

ه المان رییه  راشه   رازیک و وه در فوس بیر ماارقات وارت شرو  در ماارقات ررای  ی گادر نشه  راشه   یا در زمات نقر   اناقاالت ماارقات یود  قرارداد  ر بازیکن آزاد: 

 نمود  راشها)باخ د  فربه(  یا آت را اقاله  

ررزه باخ قرارداد    ایاات رازی نمود  راش ه ل با ازرآت و وه در فوس بیر ررای راشاااو در  ماارقات لبرات را دارنه در گورلل یر : رازیک انو وه از ایاات اای دیار قیه ثاور در  

را    مو لوان هیواا ه شه     ره ع وات رازیکن آزاد شی ایاهو وه قییه ثایور در آت را دارنه راشیه )اراهای بییر یا نیم بییر(  نقر   اناقاالت مایارقال  وزمان راز  اای    ارائه شیه  ما ایی  را

 اراشاا  جهیه قرارداد امااء نمای ه

   آت راشاا  را امرااو نمایه  ما ( 3)ثهاقر   لشخیص داه رازیکن نمو لوانه لا پایات بیر ماارقات    یا ایفمارک ومیاه پاشکو ایات بول اسدر گورلو وه سهمیه پزشکی: 

 ها راشاا  مو لوانه در نیم بیر اقهان ره جایاای و یک رازیکن آزاد ره ع وات یبمیه پاشکو نمای 

 ها  باشگاه اختصاصی و عمومی شرایط ضوابط،  :3 ماده
 ازرددررزاار مو      ررزش   رب   در رد  اای مخالف ی و ره گورتبول اس آیین نامه اجرایو ایات  ماارقات رر ایاج   :1
ره امرا    ررزه     وپو راشی ها ریییه      ره را مروا   بهالی  در لبرات  ای اییاات لبراتا شیرو      ادار  در ره ع وات یک راشیاا  لبرانو   داشیاه مهیر  ایئ  رایه اا راشیاا  :2

 .زردد ل ویر رد  مائوس ره رایه مجوز بهالی  راشاا 

 .نمای ه  ایذ عاوزیری ازومیاه را یود یکااله عاوی  مجوز   راشه رییه  بول اس تاای لاییه ره وه رود  ایالمو شئونات را ما ای   رزشو لوزو دارای رایه اا راشاا  :3

 ن اشیه  اییاانهارد زمین شیرایت گیورلیکه در .اعالن نمای ه بول اس ایئ  مایارقات  اثه ره را یود اییایجاری یا ایاییاگیو زمین مایارقات شیر   از ق ر ر ز  15  رایای  مو اا راشیاا  :4

 .نمایه مهربو را دیاری زمین  ق  درایر  رایه راشاا    رود یوااه مرروفه راشاا  ماوجه  ارد  یاارات

 مم و  مو راشها  14لغای     12امچ ین در بیر لارااات ررزااری ماارقات رین یاع  اای   اره رهه مورد ق وس مو راشه  12از   میارانو ماارقاتشر    یاع   ل یر : 

 ره رهه مورد ق وس مو راشها  12زانه لبرات راشه، شر   میارانو ماارقات از یاع    22ل یر : در گورلو وه میارانو ماارقات در یارج از م افق  

 .رریه ماارقات  اثه لائیه ره ره گورت مکاوب لغییری زونه ار از ق ر ر ز 14 رایه مرال  ماارقات داشاه راشه، بیر فوس در ماارقه را زمین لغییر گورلو وه راشاااو قیه در :5

 ره بول اس ایئ  الکار نیکو ییامانه در را قرارداد مشیخییات ولیه رایایاو مو امچ ین نمای ه اقهان ررزو 3 قرارداد برن لکمیر ره نای   رایای  مو ب و وادر   رازیک ات ولیه :6

 یاس پایات قرارداد قیه زردد(ا  31/1رایا  لاریخ    )لوجه شود لاریخ پایات قرارداد مو      نمای ه tehran.com-www.football آدرج

 ادامه پیها نمایه، قرارداد رازیکن یا وادر ب و لا پایات ماارقات مها ر مو راشه   پاررجا یوااه رودا 31/1: چ انچه ماارقات در یک بیر ماارقالو ره پس از لاریخ  1 ل یر 

 راشها  لاریخ قراردادداردا امچ ین لاریخ     شه  در یامانه رایه مطارق را    ی  ارجره لاریخ     شه  در یامانه    ررزو مالک رود    نا   3: لاریخ شر   قرارداد در  2 ل یر 

 .راش ه مو مهارک یایر را امرا   اقع در آدرج قیه شه  در یای  ایئ  بول اس پاشکو ومیاه لائیهیه ارائه   لیم یارپاشک       مهربو ره ملان اا راشاا  ولیه :7

 پردای  رایه واری ییاع  24 لا ثهاوثر اعاراض بیش ضیم ا .نمایه ل ویر بول اسیا دریریانه ایات    مایارقه ناظر ره رایه وه راشیه مو ق وس قارر رازی از ییاع  پس  24لا  اعاراض :8

 .ای  پذیر امکات زمات ار در مهارک جهر ره اعاراض ای   زرددا رهیبو
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 را ارل اط در رییانو افال  ارزونه .نمایه اعالن بول اس ایئ  ره در لبرات را ره م مور ارالغ اای قانونو  راشیاا دبار  شیمار  بکس  قرارداد،     را امامات وه نهف اموظ اا راشیاا  : ولیه9

 .رود یوااه ارالغ م اله ره   پذیرد مو گورتس یا یای  ایات بول اس ایاات لبرات  بک فریق از اا راشاا  ره انا افو ومیاه ماایرولیه آیین نامه اا   امچ ین  

نه ایات بول اس مو راشی ها در گیورت  م مور ارالغ اای قانونو، لمامو اعایا یا ابراد ل   قرارداد راشیاا  موظف ره اعالن شیمار  للفن امرا  ره ایات بول اس       آت در ییاما: ره  10

 عهن       یا عهن     لغییرات شمار  امرا  مائولی  را برد یوااه رودا

م اله    ییال  ررای رازیک ات، اعایای وادر ب و   دیی  انهروارات لیم از فریق شیمار  للفن امرا      در ییامانه ایات بول اس انجان یوااه شیه   ره: ارالغ اای گیادر  از مراجع یی11

 ارالغ للقو یوااه زردیها

ثایور ره ام نرییانه )شیامر عهن ررزااری مایارقه ره ار دلیلو از جمله عهن ره امرا   موجه   غیر فور ره ما ا ب یا ماوالو مایارقه 2 در ثایور از بییر یک فوس در لیمو چ انچه :12

 اجرایو نیا انا افو ومیاه نامه آیین در شه  یور موارد    یوااه ورد  یقوط لر پایین دو ردهره     ثذف ماارقات جه س از داشان وادرب و، م یا ن ودت شرایت ررزااری ماارقه   ااا( 
 .شه یوااه

 م فوظ لاریخ آت لا ثاگیله ناایج ولیه راشیه، د ن بییر نیم در ازر   شیود مو زذاشیاه و ار مایارقات جه س از مذوور لیم پذیرد، گیورت ا س بییر نیم در ثایور عهن وه گیورلو در  :ل ییر
 .شه یوااه اعالن ثریفات نفع ره گفر رر 3 ماارقات رقیه   رود 

 یاع  پس از دریوای  گورت یوااه پذیرب ا 48وارت رازی رازیک ات   وادرب و    ل ویر: 13

 بزرگساالن برتر لیگ مسابقات  برگزاری نحوه : 4ماده 

 .و  ه مو یقوط ا س دیاهانابای جه س ره   سه تیم     گهود وشوری ماارقات در نبای  د  لیم ا س ره شه   یوااه ررزاار زر   یک در لیم  16شرو  را رارزااالت ا ماارقات1

 .شونه مو اضابه رارزااالت ررلر لیگ ره نیا وشور 3 لیگ از و  ه  یقوط بایا لیم2

امین  د   ره  ور یواا ه ییقوط ا س دییاه ره جه س انابای اای لیم از لههاد امات ره راشی ه دارا را الزن شیرایت وه درثالاو وشیور ییه لیگ از لیم 2 از ریش ییقوط گیورت در :1ل ییر  

 لههاد از ماارقات دیاه ا س ره ماارقات دیاه د ن یقوط یوااه نمودا

 .شه یوااه داد  اناقاس  لبرات ایاات د ن دیاه ره ماارقات، از یقوط گورت در ،گهود نکرد  راشه وشور 3 لیگ از ماارقات لبرات ره   ره ار دلیلو لیمو : چ انچه2ل یر  

 لیم ررزاار زردد، ره امات مقهار از انابای جه س لیم اای ریشاری یقوط یواا ه نمودا  16از    ار دلیلو، ماارقات را شرو  ریش  : در گورلو وه ر ا رر3ل یر  

 .دارد لان ایایار آت  ازذاری در   راشه مو بول اس ایئ  ره ماهلق مانه  راقو اای یبمیه ،  راشهلیم  16ومار از   لههاد لیم ااماارقات ره ار دلیلو  ق ر از آغاز  ا چ انچه3

 پایه سنی رده برتر لیگ مسابقات  برگزاری نحوه: 5ده ما
 .و  ه مو یقوط ا س دیاه ره انابای جه س سه تیم   گهود وشوری ماارقات ره ا س اای لیم   شه یوااه ررزاار زر   یک در لیم  16شرو  را پایه ماارقاتا 1

 لیم ررزاار زردد، ره امات مقهار از انابای جه س لیم اای ریشاری یقوط یواا ه نمودا 16از    ار دلیلو، ماارقات را شرو  ریش  ل یر : در گورلو وه ر ا رر

 ما مر دا ه  انییراف  لیم شیه یواا ه مهربو مایارقات ومیاه لائیه از پس جه س لرلی  ره رههی اای لیم دا ه انییراف وشیوری مایارقات در شیرو  از قبرمات اای لیم ا چ انچه2
 ها  ش یوااه لومات میلیوت ریا  م لغ ره نقهی جریمه

شیرو  نمایه رایه د  لیم مجاا  را لوجه ره ای که مایارقات وشیوری   اییاانو د  لیگ مافا ت مو راشی ه لذا چ انچه راشیاااو قییه داشیاه راشیه ره گیورت امامات در ار د  لیگ  ا 3

 ه امامات از رازیک ات در مایارقات وشیوری راشی مو مجاز راشیاا  اا وشیور، لیگ در ثاضیر لبرانو نمای هزات از ثمای  جب  درمهربو نمایها امچ ین          ررای ثایور در مایارقات

 .د  لیم مجاا رر عبه  راشاا  یوااه رودد   عواق  عهن      اباا نخوااه لهویق  ره ع وات ایچ ل   مذوور راشاااای ماارقاتبوق،    مواردا را لوجه ره    ایاانو ایافاد  نمای ه

 .دارد لان ایایار آت  ازذاری در   راشه مو بول اس ایئ  ره ماهلق مانه  راقو اای لیم راشه، یبمیه 16ماارقات ره ار دلیلو لههاد لیم اا ومار از   ق ر از آغاز  ا چ انچه3

 اجرایی و فنی شرایط :6ه ماد
 .شه یوااه ررزاار لبرات ایاات بول اس تاای نامه آئین یور شه  در مقررات   قوانین ایاج رر ماارقاتا 1 

 ایئ  نیاز مورد  مایارقالو ره امرا  مایئولین   اثهاای ر ییای مایارقات، ومیاه رئیس  یژت، آیییا مهیر ایئ ، دریر ،رئیس از ماشیکر لبرات بول اس ایئ  مایارقات ومیاه اعایایا 2 
 .راش ه مو بول اس

 .شود نمو دریاب  مهروو  ایچاونه شه  اعالن لاریخ از رهه   نمایه اقهان ب و وادر   رازیک ات مهارک ولیه  ارائه هر  نا   ل ویر لیا پیش از المان زمات   رایا  مو لیم ارا 3

 .دارنه را ماارقه زمین ره  ر د ثق ااا ه ماارقات در شرو  وارت دارای وه ب و وادر نفر 7  ) یییر  نفر 9   اگلو نفر  11رازیکن ) 20 بقتا 4
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 .راشه مو لهاروات   یارپاشک یرپری ، ،) نفر 3 لا (مررو رمررو،ی  :شامر  ر ی نیمک  ب و وادرا 5

 یاس   دارای ثهاقر مهرک ل ییلو دیپلم نیا راشها  25رایا  ثهاقر   ل یر : یرپری  راشاا  مو

 الاامو مو راشها (C  یایر مرریات)مهرک مرریاری ثهاقر  (A)مهرک مرریاری ثهاقرا ررای یرمررو رد  ی و رارزااالت  6

 ( الاامو مو راشهاC(   یایر مرریات)مهرک مرریاری ثهاقرBا ررای یرمررو رد  اای ی و پایه )مهرک مرریاری ثهاقر7

 .راشه داشاه امرا  رازیک ات یایر را غیرامرنگ در ازرات ار ررای پیراان دی  د  امرا  ره الشکر ما ه   غیرامرنگ شمار  دار   رزشو ل اج دی  د  رایه لیم ارا 8

 رازیک ات شیمار  ضیم ا .زردد مو  جریمه مشیموس لخلف گیورت در   و ه نمو لغییر ره ایچ  جه مایارقات پایات لا مایارقات در شیرو  وارت را مطارق  ضیمن رازیک ات پیراان شیمار ا 9

 .شود درج نیا شورت  رزشو آنات یی ه   ر ی رر رایه رازیکن پیراان پش  رر عال  

 .شه یوااه م ر ن رههی رازی از زرد وارت 3 جمها دریاب  از پس رازیکن ا ار10

 ثاور نهاشاه ای انمودوه رازیکن م ر ن درآت ثق   یوااه لغییر ماارقه ای ا لین نایجه ل با نمایه، ایافاد  ایطار  3 رازیکن از راشاااو انچهچ  : ل یر

 .راشه مو الاامو یییر  رازیک ات ررای وا ر پوشیهتا 11

 لارلو ون، جمع لوپ  اا، لیم ریاکن دا رات، ریاکن رازی، لوپ ورنر، پرچم در از ، لور وشو، یت زمین، یازی آماد  شامر را ماارقه ررزااری امکانات ولیه ایی  موظف میارات ا لیم12
 ل ویر دا ها ماارقه ررزااری مائوس  ره   مبیا را ....لهویض  

 اشه نخوااه ررزاار رازی گورت این غیر در   اج اری ماارقات امه در انامامو نیر ی     آم والنس پاشکیار ا ثاور13
 لیم اا ثق ایچ زونه دیالاو را نهارنهار عبه  نمای ه  رازی مو راشه    ر گ   آت   اگال  راش ه وه لشخیص قاایو مو ضارطین انامامو م مور از نیر ی: 1  ل یر

 .راش ه داشاه مجوز   پر انه ریمو مراجع از   رود  )...  اوایژت قل و، اثیای دیااا  شامر( وامر لجبیاات   نلک ای دارای رایه اا آم والنس: 2  ل یر

   شیه یوااه داد   برگی   شیرایت نمودت لامین جب  زمات دقیقه 30 میارات لیم ره نامه، آیین این 4 ماد  از 13   12 ر هاای در شیه  یور شیرایت از وهان ار ن ودت مبیا گیورت درا 14

 .شه یوااه لهطیر ماارقه ،رازی نمای ه  لیمیم را دقیقه، 30 شهت یپری از پس

   ق ر از اعالن لهطیلو ماارقه، زمین را لرک نمای ها    نمای ه  ماارقاتل یر : لیم اا مجاز نمو راش ه ره ت اجاز   
نایجه یا لکرار مایارقه لییمیم زیری یوااه نمود   ییایر موارد   مورد در   داد یوااه جلایه لشیکیر مایارقات ومیاه نامه، آیین این 6 ماد  از 13   12 ر هاای اجرای عهن گیورت درا 15

 یوااه شها لیمیمات الخای شه  لویت ومیاه ماارقات قطهو مو راش هاانا افو ره ومیاه انا افو ارجا   

 ل یر : در گورت ارائه ماا هات جهیه   را دیاور ریای  ایات بول اس موضو  مجهدا در ومیاه ماارقات ررریو   لیمیم زیری یوااه شها

 .نمای ه مراجهه پاشکو قرارداد انهقاد جب  بول اس ایئ  پاشکو ومیاه ره ااا ه موظف راش ه مو یارپاشک باقه وه اایو لیم از دیاه آتا 16

 .راش ه مو لیم یک از رد  یک ثاوردر ره مجاز ل با ابراد ولیه .شود مو گادر وارت یک ل با لیم ار وادرب و ررایا 17

 .راشه مو بول اس ایئ  انا افو ومیاه یوی از آنبا گالثی  لاییه   آموز   اثه از لاییهیه دریاب  ره م وط بول اس ایئ  در راشاا  ار ب و وادر قرارداد    ا 18

 .نمای ه ایذ انا افو ومیاه از را مرروفه ایاهالن قرارداد اماای از پیش رایا  مو اا راشاا ا 19

 .نمایه ایذ یییال  مراجع از را الزن ایاهالمات یاص، موارد در راشه مو مجاز بول اس ایاتا 20

 .راش ه مو نامه آیین این رر ناظر بول اس بهراییوت اای رخش امه ولیها 21

 اعماس نیا انای افو جرایم ییایر    نمود  ییقوط لر پایین رد  دو ره داه انییراف مایارقات در شیرو  ادامه از دلیلو ار ره ر ا ن   پیش از شیر   مایارقاتنا     از رهه وه لیم ارا 22
 .زردیه یوااه

ییرپریی  لیم لفویض نمایه   مایئولین ایات بول اس آت را ره    لوانه ایی  وه مو راشیاا  عامر مهیر عبه  ره راشیاا  را قرارداد فرف مهارک اگیال  اثراز ا لیه اییاهالن مایئولی  ا 23

 ایچ مائولیاو در ییوص اگال    یا جهلو رودت مهارک نهاردا

زر اا، ایطار   ایراج، لهویض   ااا در ییای  ایات بول اس ره گیورت آنالین لوییت نمای ه  مایارقه     مو زردنه     ،اییامو رازیک اتافالعات وامر مایارقه ررزاار شیه  شیامر  ا 24

ازی     شیه  در   ییرپریی  ار لیم موظف ره لط یق لیای  زاار  ر  م ر مین مایارقات آلو ار لیم نیا ره امین فریق قارر مشیااه  مو راشیه   ره م اله ارالغ للقو مو زردد

   ولیه مائولی  پیراموت این موضو  را راشاا  مو راشها  یامانه را  قایع رخ داد  در ماارقه مو راشه

آلو امکات افال  رییانو جب    افاه  هل ییر : در گیورلو وه راشیاا  اا اعاراضیو نای   ره ارزونه مغایرت در     زاار  رازی در ییامانه داشیاه راشی ه، ل با لا پیش از آغاز مایارق

 دارنها در غیر این گورت راشاا  اا ثق ایچ زونه اعاراضو نخواا ه داش ارا   یرایش  
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 یاع  ق ر از شر   ماارقه از زمات   مکات ررزااری افمی ات ثاگر نمای ها 24  راشاا  اا موظف ه لا ثهاوثر    مو ریه افال  ره بول اس ایئ  یای  در گربا ماارقات ررنامها 25

 را اییاات رییمو ایات ییای  مایارقه، شیر   از ق ر ییاع  پ ج لا اایا ه موظف راشیااابا دیاری، عل  ار یا اوا آلودزو دلیر ره مایارقه انجان م ر شیبر در لهطیلو اعالن گیورت ا در26
 .ای  ریمو ارالغ م اله ره ایات یای  در ماارقات ررزااری عهن یا ررزااری ییوص در اعالن زونه ار   نمای ه رگه

 .شه یوااه ارجا  ت جب  الخای لیمیم ماارقا ومیاه ره مرروفه  زاار  شه نخوااه آغازمررو یا یرپری    ره ت ماارقها 27

 ماارقه ره ت ثاور آنات را مائولی  واپیاات لیم ادامه یوااه یاب ا شونه، ایراج لیم ولیه اعاای وادر ب و  ماارقات ررزااری ثین در وه گورلو در : ل یر

نمایه  یا ثاو از ییرپریی  لیم   و ارسمو لوانه ار یک از اعایای لیم را د رار   نمای ه   مایارقه مو راشی ه     نمای ه در ر ز مایارقه ق ر   رهه از شیر   رازی لیمبا در ایایار  ا 28

 را نام رد  مو راشها  وامر  رخوااه برد مورد نمر را جب  و ارس ریشار در ایایار  ی قرار داه   یرپری  لیم موظف ره امکاری

ا در غیر این گورت    ل ویر دریریانه ایات بول اس زردد  ممبور ره مبر راشاا  ،را اماای مهیر عامر  ،شاا در یرررگ را ل با را ریای  ایات،  مکال ات راشاا  را ایئ  بول اس رایه ا29

 نامه را پایخو امرا  نخوااه شها

)آزمایش ور نا(    PCRره امرا  آزمایش    )را لاییه دباریانه ای اد ریمو(    یود اظباری پاشکو لاییه شه  لویت ماخیص قل    عر ق  مهای ه  ارائه برنا ولیه رازیک ات موظف ره  30

 وارت رازی گادر نخوااه شهااین برن را ارائه ن مای ه  مو راش ها ررای رازیک و وه    پیش از بیر ماارقات

ییاس اج اری مو  18ررای ولیه رازیک ات زیر  را قارلی  پیایری از ییامانه آموز    پر ر  )یی اد(  مرروط ره ییاس ل یییلو مطارق را بییر مایارقالو    ا ارائه ررزه اشیاغاس ره ل یییر31

 از ایاات اای لبرات یا ال رز اج اری مو راشها رازیک ات م یر در یایر ایاات اا مجاز ره ثاور در این رد  ی و نمو راش ها    یاس  15راشها ارائه زوااو ی اد ررای رازیک ات زیر  

 اارقات راشاا  اایو وه چبار رازیکن یا ریشار در ارد ی نبایو لیم ملو داشاه راش ه، لغو مو زردداما 32

 مو راشه:  ره قرار زیرموجود در یای     ف ق لیا  ایامو لایپ شه  ارائه شه  راشاا ا مهارک الزن جب      قرارداد رازیکن   یا وادرب و  33

وپو   -3 )در گیورت داشیان لوضیی ات ، وپو گیف ه لوضیی ات نیا ارائه زردد(وپو گیف ه ا س شی ایی امه  -2  چای یه  در قایم  مشیخص  عکسقطهه    3ررزو ره امرا    3قرارداد    -1

ررزه اشیاغاس ره ل یییر را وه یی اد ررای   -5پهر   یا  لو قانونو رازیکن      گیف ه برزنهات  وپو شی ایی امه گیف ه ا س -4ییاس اج اری مو راشیه(   15)ررای راالی    جهیه وارت ملو

برن  یا       ،مشییخص نمودت  ضییهی  قرارداد ق لو رازیکن را ارائه ررزه باییخ قرارداد -7مجوز بهالی   رزشییو   یا وارت پایات یهم  ررای ولیه مشییمولین    -6یییاس    18رازیک ات زیر  

برن مهای ه   یود   -11(  ییاس  لو قانونو رازیکن 18ییاس یود رازیکن   زیر   18)راالی    ایاءامزوااو    -10  وه     قرارداد ییای  -9  مه  رزشیووارت ری -8   ضیهی  قرارداد بییر ق ر

 ناآزااانه ررای ثاور رازیک ات رد  اای پایه در زمات امه زیری ور م اری  نامه  رضای    -12اظباری پیش بیر ماارقات  
اای    لهویض)  لهویض در ییه لوقف مایارقه مو راشیها 5ار لیم در ار مایارقه مجاز ره اییافاد  از  ا  دقیقه ای ررزاار یوااه شیه 45در د  نیمه   رد  اای یی وا مایارقات در ولیه  34

 انجان شه  در نیمه ماارقه جاء لوقف م اوب نمو شود(

رشییاه بول اس نیاز ره مجوز  شیی اییی امه جهیه بهالی  مو و  ه جلوزیری رهمر آمه    ررای بهالی  در   ا از ثاییور   بهالی  رازیک انو وه ره ار دلیر ییین یود را لغییر داد    را35

 لوان ه را امات لاریخ لوله ق لو در رد  ی و مرروفه بهالی  نمای ها    ا در غیر ای یورت رازیک ات مذوور بقت موداش ریمو از بهراییوت بول اس یواا ه  

مرا  داشییاه   یک یییاع  ق ر از ار رازی ره نمای ه  ایات بول اس لاییلیم نمایه امچ ین  ا  در لمان ماییارقات وارت شیی ایییایو رازیک ات   وادر لیم را رها راشییاا  موظف اییی   36

 مو راشها  عبه  راشاا    یرپری ه  آئین نامه انا افو ر  84    47رازیک ات   وادر ب و ف ق ماد   اعماس م ر می  اایمائولی   

الخییوص آیین نامه اای م هرج در یای  ایات بول اس مو راش ها مائولی   وولیه راشیاا  اا موظف ره رعای  دییاورالهمر اای ربهاشیاو   ارالغو از ییوی مراجع یی گیال  علا 37

در گورت عهن رعای  پر لکر   ر زمات ماارقه رر عبه  راشاا  میارات مو راشهاعهن اجرای این دیاور الهمر اا را راشاا  اا یوااه رودا امچ ین رعای  وامر پر لکر اای ربهاشاو د

 ازردیهلیمیم یوااه  الخای  این آیین نامه   6از ماد    15    14اا، ماارقه ررزاار نمو زردد   مطارق را ر ه  

رازیک ات     آت رر عبه  راشیاا  مو راشیها امچ ین  رررییو   دریاب  یود اظباری پاشیکو را ل ویر راشیاا  نمایه    ظیفه  لکمیر شیه   ا ار رازیکن موظف ایی  ر زانه برن اای38

ماارقه  زمین  رازیکن   یا وادر ب و لیم مجوز ثایور در   ،را ل ویر نمای ه  مایارقه نمایها در گیورت عهن ل ویرآت ر ز  یود اظباری    اای  در ر ز رازی برن اایا ه لاموظف   وادر ب و

 را نخوااه داش ا

 پاشکو ررای ابراد ثاضر در ماارقات، مائولی  وامر آت را راشاا  اا یوااه رودا  الفاق یا میه می ا در گورت رر ز ارزونه  39

 امشااه  نمود    از ریمه رودت  رزشاا  افمی ات ثاگر نمایهرایا  پس از لاییه  رزشاا  میارانو ماارقات یود، ریمه نامه مائولی  مهنو  رزشاا  را ره    ا راشاا  اا مو40
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ثهاوثر مهت یک ما  ررزه مجوز بهالی   رزشیو رازیکن را ره  ا راشیاا  اا موظف ه ررای ار یک از رازیک انو وه در ثین ررزااری بییر مایارقات ره یین مشیمولی  مو ریی ه ظرف 41

 مائوس رد  ماارقالو مرروفه ل ویر نمای ها در گورت عهن ارائه مجوز مرروفه ولیه مائولی  رر عبه  راشاا  یوااه رودا

 ره  اثه ماارقالو ارائه زردد ایافاد  مجهد از وارت مذوور رالمانع مو راشها  ل یر : ررای رازیک انو وه رر ر ی وارت رازی لاریخ اعا ار درج زردیه  راشه، در گورلو وه مجوز جهیه

 اش هاا راشاا  اای نمامو جب  ایافاد  از رازیک ات یرراز موظف ره ارائه نامه لاییهیه لویت ادار   رز    آمادزو جامانو نیر اای مالح مو ر 42

 مسابقات  جدول چیدمان و : امتیازات 7ه ماد

 اشود مو م اوب امایاز گفر رای    امایاز 1 ماا ی امایاز، 3 ررد ار •

 :یوااهرود زیر شر  ره جه س چیهمات •

 رو فرف مجهد در زمین رازی -5  امایاز ام اای لیم ر ی در ر  رازی نایجه  -4 ریشار زد  زلبای  -3 ریشار مث   زر لفاضر -2   امایاز  -1

 .شود مو اناخاب وشو قرعه را پیر ز لیم ، مجهد رازی ررزااری ررای زمات بقهات گورت در  -6

 مالی تعهدات  و : مقررات 8ه ماد

ولیه رد  اای یی و، ل با از فریق ییای  ایئ   درثق عایوی  شیرو  در مایارقات  رار   لومات    میلیوت   اشیاییه ااار  ه فاریاس مهادس    000/000/178راشیاا  اا رایه م لغ ا 1

   ره گورت آنالین پردای  نمای ها tehran.com-www.footballبول اس ره آدرج 

زمین   شیر   مایارقه در   رهدر گیورت لاییر در  ر د    ریاس جریمه یوااه شیها  000/000/3م لغ   مقییر  دقیقه لاییر، راشیاا   10ا در گیورت لاییر در ررزااری مایارقه ره ازای ار 2

   ریاس جریمه یوااه شها  000/000/1، راشاا  مقیر م لغ ه ازای ار یک دقیقه لاییرر نیمه د ن،  

 .شه یوااه ااها قبرمانو ثکم   مهاس قبرمانو، جان مخالف اای رد  قبرمات اای لیم رها 3
امچ ین پر نه     میلیوت لومات یواا ه شیها  ریای مهادس    وریال  000/000/200راشیاا  اایو وه ل   ار شیرایطو از ثایور در مایارقه ای اجا اب ره عمر آ رنه، شیامر جریمه   ا4

 جب  الخای لیمیمات لکمیلو ره ومیاه انا افو ارجا  یوااه شها

 ماارقات یاس ق ر قبرمات شونه از پردای   ر دیه در امات رد  در بیر رهه مهاف یواا ه روداا راشاا  اایو وه موبق شونه در بیر 5

 ررای ور وارت اای لیم پردای  نمایها  ریاس  000/000/15ررای ار وارت   م لغ   ریاس  000/000/1رایه م لغ ، ا در گورت دریوای  گه ر وارت المث و6

دارای امایای مجاز ف ق اییایی امه، پس از ل ویر   لاییه    دییاورالهمر اای گیادر ، گیربا در برم  م هرج در ییای  ایات بول اس را امایاء فربیناری امایاز لیم اا را رعای   ذا  از7

 ه  راشاا  یوااه رودااری امایاز در فوس بیر میار نمو راشه   عواق  ناشو از آت رر عبذآت لویت ایات بول اس مها ر ای ا لغییر نان در جه س ماارقات در گورت  از

 ریاس یوااه رودا  000/000/50این آیین نامه، اای ه دیرورد ل ویر مهارک در زمات نقر   اناقاالت م لغ    10از ماد    14ا را لوجه ره ر ه  8

 و تبلیغات  تلویزیونی : مقررات حق پخش9ماده 
 ار نمودت آت ایایار لان دارداذایایار ایات بول اس ایاات لبرات مو راشه   ایات بول اس در  ازولیه ثقوق مرل ت را ثق پخش للویایونو   امچ ین ل لیغات در  ا 1

 ایات بول اس ایاات لبرات مو راشه   ایات بول اس در  ازذار نمودت آت ایایار لان دارداا ولیه باااای ل لیغالو موجود در  رزشاا  م ر ررزااری ماارقه ماهلق ره  2

مایارقات، ررنامه رازی اای اعالن شیه  را در گیورت نیاز جارجا نمایه وه شیامر لغییر میبمات   میارانو یک یا چ ه لیم   یا  زنه   جاز مو راشیه لا در راییاای پخش  ما ایات بول اس 3

 امو راشه  عالن شه اجارجایو ررزااری ماارقات در افاه اای  

 انتقاالت  و نقل :10 ماده
 .یوااه رود ماارقه رد  ی و مرروفهافاه د ن  لا ق ر از شر       آغازپس از ررزااری قرعه وشو  اناقاالت نقرا 1

 .راشه مو بیر پ جثهاوثر     بیر پایات ره م ابو بیر نیم ولیه رد  اای ی و ررای قرارداد مهت اقرثها  2

 .و  ه م هقه قرارداد بیر درفوس  رازیک ات لههاد یقف رعای  را آزاد رازیکن سه را لوان ه مو ا راشاا  اا3

 مررو، یک یرپری ، یک پاشک   یک لهاروات     نمایه   در فوس بیر مو لوان ه ل با را باخ قرارداد این ابراد اقهان ره جایاای و نمایها  5ا ار راشاا  مو لوانه یک یرمررو،  4

نبایاا لا نیم بییر   ،راشی ه زمات نقر   اناقاالت رد  مرروفه     شیه در   وه را یود مجموعه زیر لر پایین یی و رد  د  رازیک ات از رازیکن 10 ییقف لا ثهاوثر لوان ه مو ا راشیاا  اا5

 .ماارقات رد  ی و رااللر ره لیا  یود اضابه نمای ه

 را دارنها 5شه  در یک رد  ی و ره ع وات رازیکن اگلو در رد  ی و دیار نمو راش ه   ل با امکات ایافاد  از یبمیه ر ه  ل یر : راشاا  اا مجاز ره ایافاد  از رازیک ات اگلو     
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ییاس ایاالف یی و در رد  اای مایارقالو را    2ع وات ییبمیه رد  رااللر ثایور داشیاه راشی ه مو رایای   رازیک ات ثاضیر در مایارقات لیگ ررلر لبرات در گیورلو وه رخواا ه ره  ل ییر : 

ییاس(، رد    16ییاس   زیر    17ییاس(، رد  نوجوانات )زیر   18ییاس   زیر    19ییاس(، رد  جوانات )زیر   20ییاس   زیر   21امچ ین رد  اای مایارقالو شیامر رد  امیه )زیر    رعای  نمای ها

 نیا میار نمو راشها  ماارقالویاس( مو راشه   امکات ایافاد  از رازیک ات یبمیه در یک رد    14یاس   زیر    15ت )زیر  نونباال

ایئ  ا  ل ویر نمایه لیر  16لاریخ   لا  ثهاوثروه ره امایاء مهیرعامر   مبر راشیاا  ریییه  ایی   شیامر رازیک ات   وادر ب و یود را    لایپ شیه   ا لیه رایه لیای  اییاموا ار راشیاا   6

    ل ویر ایئ  بول اس شیه  انها وارت رازی مارقو رازیک ات  در زمات مقرروه در لیای  ا لیه راشیاا  قرار زرباه انه     مو راشیه   وادر ب و  بول اس ل با ملان ره ل ویر وارت  رازیک ات

پس از ل ویر لیا  ایامو ا لیه، راشاا    ار ز یک ار ررزاار مو شود( 5ار    در بیر لارااات  )را لوجه ره ای که ماارقات  ماارقات گادر یوااه شه  یون، ررای ثاور در افاه وادر ب و

ت بول اس اره ای  افاه د ن ماییارقاتپیش از آغاز لا    رازیکن مو راشییه 5وه شییامر ثهاوثر    ایلیایی   انویه    مو لوانه ه ره لیایی  یودجب  اضییابه نمودت رازیکن یا وادر ب و جهی

فاه د ن   ل با یک  وارت اییامو ثاضیر در لیای   انویه پس از یک افاه واری از زمات ل ویر گیادر یوااه شیه امچ ین امکات ارائه   ل ویر لیای   انویه پیش از ا  انمایه  ل ویر

 مو راشها  افهامامچ ین مبل  لکمیر مهارک رازیکن در نیم بیر، لا پیش از آغاز افاه    مرل ه مو راشه   امکات لغییر لیا  میار نمو راشها

  ف ق شیرایت   لرلی  اعالن شیه  لوییت  اثه مایارقات   در ولرروک  مطارق را لیای  ل ویر داد  شیه ره لرلی    مهارک وامر رازیک ات   وادر ب و یود را   ه ا راشیاا  اا موظف7

 ل ویر  اثه مرروفه دا ها  زمات ل ویر لیا  ا لیهثهاوثر لا  

 رازیکن را جذب نمایها 7نیم بیر ماارقات در گورلو وه در لیا  یود جای یالو داشاه راشه،  ا ار راشاا  مو لوانه در 8

اولیه به صاورت کامل ارائه شاده باشاد، م وز ح اور در اولین مساابقه را خواهند داشات و برای بازیکنانی که    تحویل لیساتتنها بازیکنانی که مدارکشاان در زمان . 9

تا قبل از  تکمیل مدارک بازیکنان    خواهند داشات. حداکرر زمان  صاادربه بعد اجازه ح اور در مساابقات    ساومرفع گردد، از هفته  فوقزمان نقص مدارک آنها بعد از  

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

  می باشد. هفدهممدارک بازیکن در نیم فصل، تا پیش از آغاز هفته 

مایه ره م اله انیراف از ثاور   ل ویر مائوس رد  مرروفه ن  زمات ارائه لیا  ا لیها در گورلو وه راشاااو ره ار دلیر موجه یا غیر موجبو لیا  ایامو یود را لا پیش از المان  10

ضیم ا     راشیاا    قرارداداا     ثق ایچ زونه اعاراضیو را نخوااه داشی ا رد  پایین لر ییقوط داد  مو شیود ره د     در مایارقات رود    آت راشیاا  از جه س و ار زذاشیاه یوااه شیه

 در یامانه مالک نخوااه رودا

)زیر    ییاس  18زیر    ای رازیک اتیود را وه لوییت دبار ایی اد رییمو لاییه شیه  راشیه در ا اان ل ویر قرارداد ارائه نمای ها رریا وادر ب و امایاء رازیکن    زوااوراشیاا  اا موظف ه ا 11

 رازیکن الاامو مو راشهاقانونو  اماای  لو/ قیم   زوااوارائه  ل با  ،  ین قانونو(

، امایای دبار ایئ  بول اس دیار نیاز نمو راشیه   لاییهیه امایاء ره امرا  ارائه  )زیر یین قانونو(  ییاس 18امایاء رازیکن   یا  لو/ قیم قانونو رازیکن زیر    زوااورا لوجه ره ارائه   ا12

   مهرک ش ایایو مها ر را عکس ر ز وفای  یوااه نمودا

 نمایهاجایااین  ماارقات   در نیم بیرپاشکو  یک رازیکن آزاد را ره ع وات یبمیه  ا ار راشاا  مجاز مو راشه  13

اعالن شیه  مهارک راشیاا  را ل ویر نهاه، مو   یر لیای  ا لیهول پارچاو قوانین، چ انچه راشیاااو در لاریخ  ییاس اای زذشیاه   جب  یکا را لوجه ره دریوایی  راشیاا  اا در  14

 میلیوت لومات اقهان ره ل ویر مهارک نمایها پ جرا پردای  جریمه دیرورد ره م لغ   1400 لیر 23لوانه لا لاریخ  

 ا رد  اای ی و ماارقات رر ایاج ی ین اعالن شه  در یای  ایات بول اس مو راشها  15

 نامه آیین تصویب و نشده بینی پیش موارد: 11 ماده
  شها یوااه زذاشاه اجراء مورد ره لیمیم الخای گورت در   مطر  ومیاه ماارقات در نشه  ری و پیش مواردا 1

 شرایت پیش ری و نشه  لیمیمات ایات رئیاه ایات بول اس نابذ یوااه روداا در موراد بورج ماژ ر   یا  2

مجاز ره ثایور در نام رد     ،ومیاه مایارقات  در گیورت جلایه  در گیورت لاییها در گیورت  جود ارزونه شی به در گیه ر وارت رازی رازیکن   یا وادر ب و از لیمو ره ار دلیلو، 2

 ماارقات یوااه رودا

شیرو  در مایارقات مذوور، موابق  یود را را ولیه موارد این آیین نامه اعالن مو دارنه   ثق ارزونه اعاراض   ثایور    را  ، رازیک ات، اعایای وادر ب و   ولیه عوامرراشیاا  ااا ولیه  3

 مو راشهان   امکات پذیراای یارج از بول اس   رواتاامچ ین ایات بول اس مائوس رییهزو ره ولیه شکایات مو راشه   ارزونه ادعا در   ل  مو نمای هایرا از یود  
 .ای  شه  میوب لبرات ایاات بول اس ایئ  رییاه  ئای لویت 1400  ردادی 10 لاریخ در   پیش باد ماارقات  ومیاه لویت ماد  11 در نامه آئین اینا 4
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