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 تهران  استان اول توابع دسته  لیگ  فوتبال  مسابقات برگزاری نامه آئین و العمل دستور 
 » پایتخت جام «

 ( 1401)فصل 
 مقدمه:

لصیوی  ایات رییایه ایات بول اس اییااه لبراه  مجموعه ای از مقررات، شییو  اا   ر   اای ررزااری مایارقات رییمو بول اس ایی  وه لوییت ومیاه مایارقات لبیه   ره  آیین نامه  

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

 ش ری و نشه  در ماارقات مو راشهااا   ثق پخش للویایونو، ل لیغات، نقر   اناقاالت   موارد پی

 : هدف1ماده 

وری اییالمو ایراه  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

 ایااه لبراه لبیه   له ین زردیه  ای ا

 تعاریف: 2ماده 

 خ د  فربه( نمود  راشهارازیک و وه در آیرین پ جر  نقر   اناقاالت ماارقالو وه قصه ثاور در آه را دارد قرارداد  ره المان رییه  راشه   یا آه را اقاله )بابازیکن آزاد: 

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

 مو لوانه در نیم بصر اقهان ره جایاای و یک رازیکن آزاد ره ع واه یبمیه پاشکو نمایها

 ها باشگاه اختصاصی و عمومی شرایط ضوابط، :3 ماده
 ازرددررزاار مو  لک رازی    در رد  اای مخالف ی و ره گورتآیین نامه اجرایو ایات بول اس ماارقات رر ایاج  : 1
ره امرا   ررزه      وپو راشی ها ریییه      ره اای اییااه لبراه را مروا   بهالی  در لبراه شیرو      ادار  در ره ع واه 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 ایات 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 ایاصیاگیو زمین مایارقات شیر   از ق ر ر ز  15رایای    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     12ره رهه مورد ق وس مو راشها امچ ین در بصر لاراااه ررزااری ماارقات رین یاع  اای   10ل صر : یاع  شر   میارانو ماارقات از 

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

 .رریه ماارقات  اثه لاییه ره ره گورت مکاوب لغییری زونه ار از ق ر ر ز 14 رایه مرال  ماارقات داشاه راشه، بصر فوس در ماارقه را زمین لغییر قصه  گورلو وه راشاااو : در5

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

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

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

 اررزو مالک رود    نا   ره لاریخ     شه  در یامانه ارج ی  داردا امچ ین لاریخ     شه  در یامانه رایه مطارق را لاریخ قرارداد راشه 3: لاریخ شر   قرارداد در  2ل صر  

 .راش ه مو مهارک یایر را امرا  در یای  ایئ  بول اس اقع در آدرج قیه شه    پاشکو ومیاه لاییهیه ارایه   لیم پاشکیار       مهربو ره ملان اا راشاا  : ولیه7

ییامانه ایات بول اس ره گیورت آنالین   ره فور ریمو )را یررر ، اماای مهیرعامر   مبر راشاا ( ره       از فریقرایه   وه راشیه مو ق وس قارر مایارقه از ییاع  پس 24لا   : اعاراض8

 .ای  پذیر امکاه زماه ار در مهارک جهر ره اعاراض ای   زرددا رهیبو پردای  رریه   اای ه مرروفه نیا از اماه فریق

 را ارل اط در رییانو افال  ارزونه .نمایه اعالن بول اس ایئ  ره شیمار  بکس دبار راشیاا  در لبراه را ره م مور اراله اای قانونو قرارداد،     را اماماه وه موظف انه اا راشیاا  : ولیه9

 .رود یوااه اراله م اله ره   پذیرد مو بکس یا یای  ایات بول اس ایااه لبراه گورت فریق از اا راشاا  ره انا افو ومیاه ماایرولیه آیین نامه اا   امچ ین  
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انهرواراه لیم از فریق ییای  رییمو ایات بول اس اییااه لبراه   یا از  : ولیه افالعیه اا   امچ ین اراله اای گیادر  از مراجع ییصیالب ررای رازیک اه، اعایای وادر ب و   دیی  10

 فریق شمار  للفن امرا      در یامانه ایات بول اس انجان یوااه شه   ره م اله اراله للقو یوااه زردیها

شیمار  للفن امرا      در ییامانه ایات بول اس انجان یوااه شیه   ره م اله  : اراله اای گیادر  از مراجع ییصیالب ررای رازیک اه، اعایای وادر ب و   دیی  انهرواراه لیم از فریق  11

 اراله للقو یوااه زردیها

موجه ثایور ره ام نرییانه )شیامر عهن ررزااری مایارقه ره ار دلیلو از جمله عهن ره امرا    غیر فور ره ما ا ب یا ماوالو مایارقه 2 در ثایور از بصیر یک فوس در لیمو : چ انچه12

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

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

 دریوای  گورت یوااه پذیرب ا  لکمیر   لاییه مهارک ارایه شه    پس یاع  پس از 48: ل ویر وارت رازی رازیک اه   وادرب و  13

 بزرگساالن اولدسته  مسابقات  برگزاری نحوه : 4ماده 

 یواا ه نمودا گهود 1401لیگ ررلر در یاس   ماارقات لیم ررلر ره د در نبای    شه   یوااه ررزاار زر   د  هر  ماارقال ا1

ره گییورت لک رازی را ام رازی    یییون زر   مقارر  د ن را    چبارنلیم ا س از ار زر   ره مرثله رهه را  پیها مو نمای ه   لیم اای ا س را    چبارا پس از ررزااری ماییارقات ار زر  ،  2

 ره ع واه میاراه ماارقه یواا ه رودا   ماارقات زر او در این مرثله  در زر  ا س   د ن ار  لیم اای   ایواا ه نمود

   میارانو مایارقه بی اسامچ ین  مشیخص یوااه شیها   لوییت ومیاه مایارقات ررنامه   میارانو ره گیورت قرعه وشیو     ره گیورت لک رازی یوااه رود  مرثله نیمه نبایومایارقات  ا 3

 هارو فرف ررزاار یوااه ش  یا در زمین  ه رود قرعه وشو   وه ره گورت لک رازی نیا یواا  رد  ر هی

 اجرایی و فنی شرایط :5ه ماد
 .شه یوااه ررزاار لبراه ایااه بول اس ایات نامه آیین یور شه  در مقررات   قوانین ایاج رر ا ماارقات1 

 ایئ  نیاز مورد   اثهاای مایارقالو ره امرا  مایئولین ر ییای مایارقات، ومیاه رییس  یژه، آیییا مهیر ایئ ، دریر رییس، از ماشیکر لبراه بول اس ایئ  مایارقات ومیاه ا اعایای2 
 ولیه مصورات ومیاه ماارقات رالباگله پس از اراله در ماارقات مرروفه اجرایو یوااه رودا  .راش ه مو بول اس

 .شود نمو دریاب  مهروو  ایچاونه شه  اعالن لاریخ از رهه   نمایه اقهان ب و وادر   رازیک اه مهارک ولیه  ارایه ره نا   پیش از المان زماه نقر   اناقاالت 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

 .راشه مو لهاروات   پاشکیار یرپری ، ،(نفر 3 لا (مررو یرمررو،  :شامر  ب و ر ی نیمک  ا وادر5

 یاس   دارای ثهاقر مهرک ل صیلو دیپلم نیا راشها 25ل صر : یرپری  راشاا  می ایا  ثهاقر  

 الاامو مو راشها (D  یایر مرریاه)مهرک مرریاری ثهاقر    آییا(C ا ررای یرمررو رد  ی و رارزاااله )مهرک مرریاری ثهاقر  6

 ( الاامو مو راشهاD  یایر مرریاه )مهرک مرریاری ثهاقر    آییا(C )مهرک مرریاری ثهاقر  ا ررای یرمررو رد  اای ی و پایه  7

 .راشه داشاه امرا  رازیک اه یایر را غیرامرنگ در ازراه ار رایر  پیراان د  دی  امرا  ره الشکر ما ه   غیرامرنگ  رزشو شمار  دار ل اج دی  د  رایه لیم ا ار8

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

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

 .شه یوااه م ر ن رههی رازی از زرد وارت 2 جمها دریاب  از پس رازیکن ا ار10

 ای انمودوه رازیکن م ر ن درآه ثق ثاور نهاشاه   یوااه لغییر ماارقه ای ا لین نایجه ل با نمایه، ایافاد  ایطار  2 رازیکن از راشاااو چ انچه: 1  ل صر

 : ایطاراای دریاباو در مرثله ا س ماارقات، ره مرثله ثذبو اناقاس داد  نمو شونه اما ولیه م ر می  اا ره قوت یود راقو یواا ه رودا2ل صر  

 .راشه مو الاامو یییر  رازیک اه ررای وا ر ا پوشیهه11

 لارلو ون، جمع لوپ  اا، لیم ریاکن دا راه، ریاکن رازی، لوپ ورنر، پرچم در از ، لور وشو، یت زمین، یازی آماد  شامر را ماارقه ررزااری امکانات ولیه ایی  موظف میاراه ا لیم12
 ل ویر دا ها ماارقه ررزااری مائوس  ره   مبیا را ....لهویض  
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شیه   لیم اای نمامو متات و نمو   نخوااه ررزاار رازی گیورت این غیر در   اج اری مایارقات امه انامامو)ثهاقر یک نفر وادری( در نیر ی   د  نفر پاشیکیار، آم والنس ا ثایور13

 راش ها
 راش ه وه لشخیص اگال  گ   آه رر عبه  نمای ه  رازی مو راشه   لیم اا ثق ایچ زونه دیالاو را نهارنها قاایو مو ضارطین انامامو م مور از نیر ی: 1  ل صر
 .راش ه داشاه مجوز   پر انه ریمو مراجع از   رود  )...  اوایژه قل و، اثیای دیااا  شامر( وامر لجبیاات   لک این دارای یهرا اا آم والنس: 2  ل صر

   شیه یوااه داد   شیرایت برگی  نموده لامین جب  زماه دقیقه 30 میاراه لیم ره نامه، آیین این 4 ماد  از 13   12 ر هاای در شیه  یور شیرایت از وهان ار ن وده مبیا گیورت ا در14

 .شه یوااه لهطیر ماارقه رازی، نمای ه  لصمیم را دقیقه، 30 شهه یپری از پس

 : لیم اا مجاز نمو راش ه ره ه اجاز  نمای ه  ماارقات   ق ر از اعالن لهطیلو ماارقه، زمین را لرک نمای ها  1ل صر  

 دقیقه را لشخیص نمای ه  لا یک یاع  قارر اباایش یوااه رودا 30در زماه مقرر جب  ررزااری ماارقه ثاور نیار ه، زماه    : در گورلیکه ره ار دلیلو دا ر   یا نمای ه 2ل صر  
یوااه نمود   ییایر موارد  نایجه یا لکرار مایارقه لصیمیم زیری  مورد در   داد یوااه جلایه لشیکیر مایارقات ومیاه نامه، آیین این 6 ماد  از 13   12 ر هاای اجرای عهن گیورت ا در15

 انا افو ره ومیاه انا افو ارجا  یوااه شها لصمیمات الخای شه  لویت ومیاه ماارقات قطهو مو راش ها

 ل صر : در گورت ارایه ماا هات جهیه   را دیاور ریای  ایات بول اس موضو  مجهدا در ومیاه ماارقات ررریو   لصمیم زیری یوااه شها

 .نمای ه مراجهه پاشکو قرارداد انهقاد جب  بول اس ایئ  پاشکو ومیاه ره ااا ه موظف راش ه مو پاشکیار باقه وه اایو لیم از دیاه ا آه16

 .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 ا ررای17

 .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 ا راشاا 19

 .نمایه ایذ ییصالب مراجع از را الزن ایاهالمات یاص، موارد در راشه مو مجاز بول اس ا ایات20

 .راش ه مو نامه آیین این رر ناظر بول اس بهراییوه اای رخش امه ا ولیه21

 یوااه اعماس نیا انای افو جرایم ییایر   نمود  ییقوط لر پایین رد  دو ره داه انصیراف مایارقات در شیرو  از دلیلو ار ره ر ا ن   پیش از شیر   مایارقاتنا     از پس وه لیم ا ار22
 .شه

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

 نهارنهاایچ مائولیاو در یصوص اگال    یا جهلو روده مهارک  

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

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

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

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

  یرایش را دارنها در غیر این گورت راشاا  اا ثق ایچ زونه اعاراضو نخواا ه داش ا

 ماه   مکاه ررزااری افمی اه ثاگر نمای هایاع  ق ر از شر   ماارقه از ز 12مو ریه   راشاا  اا موظف ه لا ثهاوتر   افال  ره بول اس ایئ  یای  در گربا ماارقات ا ررنامه25

 را اییااه 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 اراله م اله ره ایات یای  در ماارقات ررزااری عهن یا ررزااری یصوص در اعالن زونه ار   نمای ه رگه

 .شه یوااه ارجا  ماارقات جب  الخای لصمیم  ومیاه ره مرروفه  زاار  شه نخوااه آغازمررو یا یرپری    ره ه ا ماارقه27

 ره ه ثاور آناه را مائولی  واپیااه لیم ادامه یوااه یاب اماارقه   شونه، ایراج لیم ولیه اعاای وادر ب و  ماارقات ررزااری ثین در وه گورلو در : ل صر

  و ارس نمایه  یا ثاو از ییرپریی  لیم  ا در ر ز مایارقه ق ر   رهه از شیر   رازی لیمبا در ایایار نمای ه  مایارقه مو راشی ه   نمای ه  مو لوانه ار یک از اعایای لیم را د رار28

 ر در ایایار  ی قرار داه   یرپری  لیم موظف ره امکاری وامر را نام رد  مو راشهارخوااه برد مورد نمر را جب  و ارس ریشا

ریانه ایات بول اس زرددا در غیر این گورت  ا مکال ات راشاا  را ایئ  بول اس رایه ل با را ریای  ایات، در یررر  راشاا ، را اماای مهیر عامر، ممبور ره مبر راشاا    ل ویر دری29

 و امرا  نخوااه شهانامه را پایخ
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 رازی گادر نخوااه شهاا ولیه رازیک اه موظف ره انجان مهای ه پیش بصر لویت ماخصص قل    عر ق مو راش ها ررای رازیک انو وه این برن را ارایه ن مای ه وارت  30

ییاس اج اری مو  18مایارقالو را قارلی  پیایری از ییامانه آموز    پر ر  )یییها( ررای ولیه رازیک اه زیر  ا ارایه ررزه اشیاغاس ره ل صییر مرروط ره ییاس ل صییلو مطارق را بصیر  31

 ها  یاس از ایااه اای لبراه یا ال رز اج اری مو راشها رازیک اه م صر در یایر ایااه اا مجاز ره ثاور در این رد  ی و نمو راش   15راشها ارایه زوااو ی اد ررای رازیک اه زیر  

 ا ماارقات راشاا  اایو وه چبار رازیکن یا ریشار در ارد ی نبایو لیم ملو داشاه راش ه، لغو مو زرددا32

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

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

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

مشییخص نموده  ضییهی  قرارداد ق لو رازیکن را ارایه ررزه باییخ قرارداد،   یا برن   -7مجوز بهالی   رزشییو   یا وارت پایاه یهم  ررای ولیه مشییمولین    -6یییاس    18رازیک اه زیر  

 یاس  لو قانونو رازیکن(   18یاس یود رازیکن   زیر    18راالی  زوااو امااء )  -10وه     قرارداد یای    -9وارت ریمه  رزشو    -8 ضهی  قرارداد بصر ق ر 
لهویض در ییه لوقف مایارقه مو راشیها )لهویض اای   5دقیقه ای ررزاار یوااه شیها ار لیم در ار مایارقه مجاز ره اییافاد  از   45ا مایارقات در ولیه رد  اای یی و در د  نیمه  34

 و شود(انجان شه  در نیمه ماارقه جاء لوقف م اوب نم

ااه رود را یین جهیه در مایارقات ثایور  ا در گیورلو وه رازیک و اقهان ره لغییر یین شی ایی امه یود لوییت دادزا  نمایه، را ع ای  ره الزن االجرا روده اثکان دادزا ،  ی مجاز یو35

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

 آیین نامه انا افو ره عبه  راشاا    یرپری  مو راشها 84    47مائولی  اعماس م ر می  اای رازیک اه   وادر ب و ف ق ماد  

وی مراجع یی گیالب علو الخصیوص آیین نامه اای م هرج در یای  ایات بول اس مو راش ها مائولی  ا ولیه راشیاا  اا موظف ره رعای  دییاورالهمر اای ربهاشیاو   ارالغو از یی37

ه مو راشها در گورت عهن رعای  پر لکر عهن اجرای این دیاور الهمر اا را راشاا  اا یوااه رودا امچ ین رعای  وامر پر لکر اای ربهاشاو در زماه ماارقه رر عبه  راشاا  میارا

 این آیین نامه الخای لصمیم یوااه زردیها 5از ماد    15    14ه ررزاار نمو زردد   مطارق را ر ه  اا، ماارق

 ا در گورت رر ز ارزونه الفاق یا مصه می  پاشکو یا  رزشو ررای ابراد ثاضر در ماارقات، مائولی  وامر آه را راشاا  اا یوااه رودا38

 میارانو ماارقات یود، ریمه نامه مائولی  مهنو  رزشاا  را مشااه  نمود    از ریمه روده  رزشاا  افمی اه ثاگر نمایها  ا راشاا  اا مو رایا  پس از لاییه  رزشاا 39

زیکن را ره  ز بهالی   رزشیو راا راشیاا  اا موظف ه ررای ار یک از رازیک انو وه در ثین ررزااری بصیر مایارقات ره یین مشیمولی  مو ریی ه ظرف ثهاوتر مهت یک ما  ررزه مجو40

ای ثایور یاره، مو رایایاو مجوز  مایئوس رد  مایارقالو مرروفه ل ویر نمای ها امچ ین در گیورلو وه رازیک و ره ار دلیلو پس از المان لاریخ مجوز بهالی   رزشیو در مایارقه  

 جوز مرروفه ولیه مائولی  رر عبه  راشاا  یوااه رودابهالی   رزشو جهیه را ثهاوتر لا یک ما  ره مائوس رد  ماارقالو ارایه نمایه در گورت عهن ارایه م

 فاد  مجهد از وارت مذوور رالمانع مو راشهال صر : ررای رازیک انو وه رر ر ی وارت رازی لاریخ اعا ار درج زردیه  راشه، در گورلو وه مجوز جهیه ره  اثه ماارقالو ارایه زردد ایا

 ا اعاان ره یهم  مجاز یواا ه رود لا لاریخ م هرج در ررزه مذوور، در ماارقات ثاور یار هاا رازیک اه مشموس در گورت ارایه ررزه ی 41

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

وییت د ررین بیلم ررداری را ویفی  مطلوب ضی ت نمود    یک نایخه از بیلم را ثهاوتر ظرف مهت د  ر ز در ایایار ایات بول اس قرار  ا راشیاا  میاراه موظف ایی  مایارقه را ل43

 داها

هان نمایها زماه ییپری شیه  در ری  اقا ایات بول اس مجاز مو راشیه لا زماه گیه ر اثکان ومیاه انای افو، نای   ره لهلیق ابرادی وه در مایارقات لخلفو مرلک  شیه  انه را قیه بو44

 ا اان لهلیق از م ر می  ثکم گادر  وار یوااه زردیها

 مسابقات  جدول چیدمان و : امتیازات 6ه ماد

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

 :یوااهرود زیر شرب ره جه س چیهماه •

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

 .شود مو اناخاب وشو قرعه را پیر ز لیم ، مجهد رازی ررزااری ررای زماه بقهاه گورت در  -6
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 مالی تعهدات  و : مقررات 7ه ماد

ولیه رد  اای یی و، ل با از فریق   ثق عایوی  شیرو  در مایارقات دررار   ااار لوماه   یازد  میلیوه   اشیاصیهریاس مهادس شیاناد  میلیوه     000/000/118ا راشیاا  اا رایه م ل   1

   ره گورت آنالین پردای  نمای ها  com.tehran-football.wwwیای  ایئ  بول اس ره آدرج  

در گیورت لاییر در  ر د ره زمین   شیر   مایارقه در نیمه    ریاس جریمه یوااه شیها  000/000/10دقیقه لاییر، راشیاا  مقصیر م ل    10ا در گیورت لاییر در ررزااری مایارقه لا ار 2

   یمه یوااه شهاریاس جر  000/000/5، راشاا  مقصر م ل  د ن، ره ازای ار یک دقیقه لاییر

 .شه یوااه ااها قبرمانو ثکم   مهاس قبرمانو، جان مخالف اای رد  قبرماه اای لیم ا ره3

امچ ین پر نه    میلیوه لوماه یواا ه شیها  پاناد ریالو مهادس   000/000/150ا راشیاا  اایو وه ل   ار شیرایطو از ثایور در مایارقه ای اجا اب ره عمر آ رنه، شیامر جریمه  4

 جب  الخای لصمیمات لکمیلو ره ومیاه انا افو ارجا  یوااه شها

 ریاس ررای ور وارت اای لیم پردای  نمایها  000/000/25ریاس ررای ار وارت   م ل    000/500/2ا در گورت دریوای  گه ر وارت المت و، رایه م ل  5

ر   لاییه  ا رعای  دییاورالهمر اای گیادر ، گیربا در برم  م هرج در ییای  ایات بول اس را امایاء فربین دارای امایای مجاز ف ق اییایی امه، پس از ل ویا  ازذاری امایاز لیم اا ر 6

 آه رر عبه  راشاا  یوااه روداآه لویت ایات بول اس مها ر ای ا لغییر نان در جه س ماارقات در گورت  ازذاری امایاز در فوس بصر میار نمو راشه   عواق  ناشو از 

 ریاس در یامانه راشاا  میاراه رار  میارانو مجهد ماارقه شارژ یوااه زردیها    000/000/15ا درگورلیاه ماارقه ای ره عل  عهن ثاور دا ر ررزاار ناردد، م ل   7

 انتقاالت  و نقل :8 ماده
 .یوااه رود 1401  شبریور  30لاریخ  لا    آغازپس از ررزااری قرعه وشو  اناقاالت نقر ا1

 .راشه مو بصر پ جثهاوتر     بصر پایاه ره م ابو بصر نیم ولیه رد  اای ی و رازیک اه در    ررای قرارداد مهت اقرثها  2

 .و  ه م هقه قرارداد بصر فوس در  رازیک اه لههاد یقف رعای  را آزاد رازیکن دو را لوان ه مو ا راشاا  اا3

 مررو، یک یرپری ، یک پاشک   یک لهاروات     نمایه   در فوس بصر 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 بصیر   ، هراشی زماه نقر   اناقاالت رد  مرروفه     شیه در   وه را یود مجموعه زیر لر پایین یی و رد  د  رازیک اه از رازیکن 10 ییقف لا ثهاوتر لوان ه مو اا  ا راشیاا 5

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

مایه ره م اله انصیراف از ثایور در  ل ویر مایئوس رد  مرروفه ن   زماه ارایه لیای ،لیای  اییامو یود را لا پیش از المان    ا در گیورلو وه راشیاااو ره ار دلیر موجه یا غیر موجبو6

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

 یامانه مالک نخوااه رودا

)زیر ین    یاس 18زیر    ای رازیک اهیود را وه لوییت دبار ایی اد رییمو لاییه شه  راشه در ا اان ل ویر قرارداد ارایه نمای ها رریا وادر ب و امایاء رازیکن    زوااوراشیاا  اا موظف ه ا 7

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

 نمایهاجایااین  ماارقات   در نیم بصرپاشکو  یک رازیکن آزاد را ره ع واه یبمیه  ا ار راشاا  مجاز مو راشه  8

 ا رد  اای ی و ماارقات رر ایاج ی ین اعالن شه  در یای  ایات بول اس مو راشها  9

 راالی م ل  پانصه میلیوه ریاس راشه ره ع واه رازیکن ثربه ای ش ایاه یوااه شها  1401آیین نامه نقر   اناقاالت، رازیک و وه قرارداد  در بصر  2از  ماد     2ا را ع ای  ره ر ه  10

 فربه قرارداد در فوس بصر ررای ولیه رازیک اه آمالور مم و  مو راشهاا باخ یک  11

 نامه آیین تصویب و نشده بینی پیش موارد: 9 ماده
  شها یوااه زذاشاه اجراء مورد ره لصمیم الخای گورت در   مطرب ومیاه ماارقات در نشه  ری و پیش مواردا 1

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

نام رد  مجاز ره ثایور در   ،ومیاه مایارقات  در گیورت جلایه  ا در گیورت  جود ارزونه شی به در گیه ر وارت رازی رازیکن   یا وادر ب و از لیمو ره ار دلیلو، در گیورت لاییه2

 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 اه، اعایای وادر ب و   ولیه عوامر،  ا ولیه راشیاا  اا3

 مو راشهان   امکاه پذیراای یارج از بول اس   ارواهامچ ین ایات بول اس مائوس رییهزو ره ولیه شکایات مو راشه   ارزونه ادعا در   ل  مو نمای هایرا از یود  
 .ای  شه  مصوب لبراه ایااه بول اس ایئ  رییاه  ئای لویت  1401  شبریور 28 لاریخ در   پیش باد ماارقات  ومیاه لویت ماد  9 در نامه آیین اینا 4

 

 شیرازی ابوالحسن اله حبیب دکتر

http://www.football-tehran.com/
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 نتهرا استان فوتبال هیات رئیس


