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 تهران استان فوتسال مسابقات برگزاری نامه آئین و العمل دستور
 

 (1401)فصل        مقدمه:
است که توسط کمیته مسابقات تهیه و به تصویب هیات رئیسه هیات  ساحلی فوتبال ، فوتسال و فوتبالآیین نامه مجموعه ای از مقررات، شیوه ها و روش های برگزاری مسابقات رسمی 

نضباطی، شرایط فنی و اجرایی، مقررات فوتبال استان تهران رسیده است. این آیین نامه شامل مراحل ثبت نام، نحوه برگزاری مسابقات، شرایط عمومی و اختصاصی باشگاه ها، اصول ا

 ویزیونی، تبلیغات، نقل و انتقاالت و موارد پیش بینی نشده در مسابقات می باشد.مالی، حضور رسانه ها و حق پخش تل

 : هدف1ماده 

 فوتسالوری اسالمی ایران؛ رشد و توسعه این آیین نامه با هدف تحکیم و تقویت مبانی فرهنگی و اخالقی و توسعه بازی جوانمردانه بین باشگاه ها، با رعایت مقررات نظام مقدس جمه

 استان تهران تهیه و تدوین گردیده است.

 : تعاریف2ماده 

 قراردادش به اتمام رسیده باشد و یا آن را اقاله )فسخ دو طرفه( نموده باشد. که قصد حضور در آن را دارد ینقل و انتقاالت مسابقات آخرین پنجرهبازیکنی که در بازیکن آزاد: 

باشگاه می تواند اقدام به  فوتبال و یا ایفمارک تشخیص دهد بازیکن نمی تواند تا پایان فصل مسابقات آن باشگاه را همراهی نماید در صورتی که کمیته پزشکی هیات سهمیه پزشکی: 

 د.جایگزینی یک بازیکن آزاد به عنوان سهمیه پزشکی نمای

 ها باشگاه اختصاصی و عمومی شرایط ضوابط، :2 ماده
به همراه مجوز  برگه ثبت کپی باشند. رسیده ثبت به های استان تهران با مرکز و فعالیت در تهران شرکت ثبت اداره در به عنوان یک باشگاه تهرانیو  داشته مدیره هیئت باید ها باشگاه :1

 .گردد تحویل رده مسئول به باید فعالیت باشگاه

 .نمایند اخذ عضوگیری ازکمیته را خود یکساله عضویت مجوز و باشد رسیده فوتبال هیات تایید به که بوده اسالمی شئونات با متناسب ورزشی لوگو دارای باید ها باشگاه :2

 به فوتبال هیئت الکترونیکی سامانه در را قرارداد مشخصات کلیه بایستی می همچنین نمایند اقدام برگی 3 قرارداد فرم تکمیل به نسبت بایست می فنی کادر و بازیکنان کلیه:3

 سال پایان قرارداد قید گردد(. 31/1ثبت نمایند )توجه شود تاریخ پایان قرارداد می بایست تاریخ  tehran.com-www.football آدرس

 یا کادر فنی تا پایان مسابقات معتبر می باشد و پابرجا خواهد بود.ادامه پیدا نماید، قرارداد بازیکن  31/1: چنانچه مسابقات در یک فصل مسابقاتی به پس از تاریخ 1تبصره 

 باشد. تاریخ قراردادیت دارد. همچنین تاریخ ثبت شده در سامانه باید مطابق با حبرگی مالک بوده و نسبت به تاریخ ثبت شده در سامانه ارج 3: تاریخ شروع قرارداد در 2تبصره 

رسمی )با سربرگ، امضای مدیرعامل و مهر باشگاه( به ثبت  به صورت آنالین و به طور سامانه هیات فوتبال از طریقباید  که باشد می قبول قابل مسابقه از ساعت پس 24تا  : اعتراض8

 .است پذیر امکان زمان هر در مدارک جعل به اعتراض است گردد. بدیهی پرداخت برسد و هزینه مربوطه نیز از همان طریق

حضور به هم نرساند )شامل عدم برگزاری مسابقه به هر دلیلی از جمله عدم به همراه داشتن موجه  غیر طور به متناوب یا متوالی مسابقه 2 در حضور از فصل یک طول در تیمی چنانچه: 9

 .شد خواهد اجرایی نیز انضباطی کمیته نامه آیین دیگر خواهد کرد و سقوط تر پایین دو ردهبه  و حذف مسابقات جدول از کادرفنی، محیا نبودن شرایط برگزاری مسابقه و ...( 

 بوده محفوظ تاریخ آن تا حاصله نتایج کلیه باشد، دوم فصل نیم در اگر و شود می گذاشته کنار مسابقات جدول از مذکور تیم پذیرد، صورت اول فصل نیم در حضور عدم که صورتی در ه:تبصر
 .شد خواهد اعالم حریفان نفع به صفر بر 3 مسابقات بقیه و

ایط و ض  :3ه ماد  وابطنحوه برگزاری ، شر

تیم به مرحله نهایی صعود خواهند نمود . مرحله نهایی با حضور  4م هر گروه جمعاً وتیمی برگزار خواهد شد که تیم های اول و د 8گروه  2تیم در  16این مسابقات با شرکت  .1

 نمود.خواهند  ق کشور صعودطخواهد شد که در نهایت تیم اول و دوم این رقابت ها به مسابقات مناتیم قرعه کشی و برنامه مسابقات متعاقباً اعالم  4

 خواهند نمود. طتیم به رده پایین تر سقو 4جمعًا  ، تیم انتهایی هر گروه 2همچنین در پایان این مسابقات  
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 فوتبال هیئت نیاز مورد واحدهای مسابقاتی به همراه مسئولین روسای مسابقات، کمیته رئیس ویژن، آسیا مدیر هیئت، دبیر رئیس، از متشکل تهران فوتبال هیئت مسابقات کمیته . اعضای2
 کلیه مصوبات کمیته مسابقات بالفاصله پس از ابالغ در مسابقات مربوطه اجرایی خواهد بود. .باشند می

 .شود نمی دریافت مدرکی هیچگونه شده اعالم تاریخ از بعد و نماید اقدام فنی کادر و بازیکنان مدارک کلیه ارائه هب نسبت تحویل لیستپیش از اتمام زمان  بایست می تیم هر. 3

 .دارند را مسابقه زمین به ورود حق هستند مسابقات در شرکت کارت دارای که فنی کادر نفر 7 وبازیکن  12 فقط. 4

 .باشد می تدارکات و پزشکیار سرپرست، ،) نفر 3 تا (مربی سرمربی،  :شامل  فنی روی نیمکت . کادر5

 سال و دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم نیز باشد. 25تبصره: سرپرست باشگاه می بایست حداقل 

 فوتسال الزامی می باشد . level 2ک ارائه مدربرای سرمربی  6

 فوتسال الزامی می باشد . level  1سایر مربیان ارائه مدرکبرای . 7

 .باشد داشته همراه بازیکنان سایر با غیرهمرنگ دروازبان هر برای پیراهن دو دست همراه به الشکل متحد و غیرهمرنگ ورزشی شماره دار لباس دست دو باید تیم . هر8

 عالوه بازیکنان شماره ضمنا .گردد می جریمه مشمول تخلف صورت در و کند نمی تغییر هیچ وجهبه  مسابقات پایان تا مسابقات در شرکت کارت با مطابقت ضمن بازیکنان پیراهن . شماره9

 .شود درج نیز سینه و شورت ورزشی آنان روی بر باید بازیکن پیراهن پشت بر

 .شد خواهد محروم بعدی بازی از زرد کارت 3 جمعا دریافت از پس بازیکن . هر10

 نمودکه بازیکن محروم درآن حق حضور نداشته است. خواهد تغییر مسابقه ای اولین نتیجه تنها نماید، استفاده اخطاره 3 بازیکن از باشگاهی چنانچهه: تبصر

 .باشد می الزامی ذخیره بازیکنان برای کاور . پوشیدن11

 .باشند می تیم یک از رده یک حضوردر به مجاز تنها افراد کلیه .شود می صادر کارت یک تنها تیم هر کادرفنی . برای12

 .باشد می فوتبال هیئت انضباطی کمیته سوی از آنها صالحیت تایید و آموزش واحد از تاییدیه دریافت به منوط فوتبال هیئت در باشگاه هر فنی کادر قرارداد . ثبت13

تواند آن را به سرپرست تیم تفویض نماید و مسئولین هیات فوتبال هیچ  است که می باشگاه عامل مدیر عهده به باشگاه با قرارداد طرف مدارک اصالت احراز اولیه استعالم مسئولیت . 14

 د.نمسئولیتی در خصوص اصالت و یا جعلی بودن مدارک ندار

گل ها، اخطار و اخراج، تعویض و ... در سایت هیات فوتبال به صورت آنالین توسط نماینده مسابقه ثبت می گردند و  ،اطالعات کامل مسابقه برگزار شده شامل اسامی بازیکنان. 15

سامانه و سرپرست هر تیم موظف به تطبیق لیست گزارش بازی ثبت شده در  محرومین مسابقات آتی هر تیم نیز به همین طریق قابل مشاهده می باشد و به منزله ابالغ تلقی می گردد

 با وقایع رخ داده در مسابقه می باشد و کلیه مسئولیت پیرامون این موضوع با باشگاه می باشد.

یش ه هفته آتی امکان اطالع رسانی جهت ویراتبصره: در صورتی که باشگاه ها اعتراضی نسبت به هرگونه مغایرت در ثبت گزارش بازی در سامانه داشته باشند، تنها تا پیش از آغاز مسابق

 را دارند. در غیر این صورت باشگاه ها حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت.

 ساعت قبل از شروع مسابقه از زمان و مکان برگزاری اطمینان حاصل نمایند. 12می رسد و باشگاه ها موظفند تا حداکثر  اطالع به فوتبال هیئت سایت در صرفا مسابقات . برنامه16

 را استان رسمی هیات سایت مسابقه، شروع از قبل ساعت پنج تا هستند موظف باشگاهها دیگری، علت هر یا هوا آلودگی دلیل به مسابقه انجام محل شهر در تعطیلی اعالم صورت . در17
 .است رسمی ابالغ منزله به هیات سایت در مسابقات برگزاری عدم یا برگزاری خصوص در اعالم گونه هر و نمایند رصد

 .شد خواهد ارجاع مسابقات جهت اتخاذ تصمیم  کمیته به مربوطه وگزارش شد نخواهد آغاز و همچنین عدم ارائه لیست و کارت بازیکنان مربی یا سرپرست بدون مسابقه. 18

 مسئولیت کاپیتان تیم ادامه خواهد یافت.مسابقه بدون حضور آنان با  شوند، اخراج تیم کلیه اعضای کادر فنی  مسابقات برگزاری حین در که صورتی دره: تبصر

ه کنترل نماید ویا حتی از سرپرست تیم بخواهد . در روز مسابقه قبل و بعد از شروع بازی تیمها در اختیار نماینده مسابقه می باشند و نماینده می تواند هر یک از اعضای تیم را دوبار19

 ر دهد و سرپرست تیم موظف به همکاری کامل با نامبرده می باشد.فرد مورد نظر را جهت کنترل بیشتر در اختیار وی قرا

امضای مدیرعامل، ممهور به مهر باشگاه و تحویل دبیرخانه هیات فوتبال گردد. در غیر این صورت نامه با با  هیات، در سربرگ، رئیس. مکاتبات باشگاه با هیئت فوتبال باید تنها با 20

 پاسخی همراه نخواهد شد.
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همچنین شرکت در دوره آنالین نادو اجباری می باشد. همچنین می باشند.  پیش فصل توسط متخصص قلب و عروق در مرکز پزشکی ایفمارک معاینهه انجام . کلیه بازیکنان موظف ب21

 تزریق دو دوز واکسن کرونا الزامی می باشد.

سال اجباری می  18( برای کلیه بازیکنان زیر سیدامطابق با فصل مسابقاتی با قابلیت پیگیری از سامانه آموزش و پرورش ). ارائه برگه اشتغال به تحصیل مربوط به سال تحصیلی 22

 سنی نمی باشند.  سال از استان های تهران یا البرز اجباری می باشد. بازیکنان محصل در سایر استان ها مجاز به حضور در این رده 15باشد. ارائه گواهی سناد برای بازیکنان زیر 

 . مسابقات باشگاه هایی که چهار بازیکن یا بیشتر در اردوی نهایی تیم ملی داشته باشند، لغو می گردد.23

 می باشد: به قرار زیرموجود در سایت  طبق لیست اسامی تایپ شده ارائه شده باشگاه. مدارک الزم جهت ثبت قرارداد بازیکن و یا کادرفنی 24

کپی کارت  -3کپی صفحه اول شناسنامه)در صورت داشتن توضیحات، کپی صفحه توضیحات نیز ارائه گردد(  -2چسبیده در قسمت مشخص قطعه عکس  3گی به همراه بر 3قرارداد  -1

شتغال به تحصیل با کد سناد برای بازیکنان زیر برگه ا -5کپی شناسنامه صفحه اول و صفحه فرزندان پدر و یا ولی قانونی بازیکن  -4سال اجباری می باشد(  15)برای باالی  جدید ملی

وضعیت قرارداد تعیین مشخص نمودن وضعیت قرارداد قبلی بازیکن با ارائه برگه فسخ قرارداد، و یا فرم  -7مجوز فعالیت ورزشی و یا کارت پایان خدمت برای کلیه مشمولین  -6سال  18

 سال ولی قانونی بازیکن(  18سال خود بازیکن و زیر  18امضاء )باالی گواهی  -10 کد ثبت قرارداد سایت -9کارت بیمه ورزشی  -8فصل قبل 
 دقیقه ای برگزار خواهد شد.  20. مسابقات در کلیه رده های سنی در دو نیمه 25

 دادگاه، وی مجاز خواهد بود با سن جدید در مسابقات حضور یابد. در صورتی که بازیکنی اقدام به تغییر سن شناسنامه خود توسط دادگاه نماید، با عنایت به الزم االجرا بودن احکام. 26

فوتبال تسلیم نماید همچنین مسئولیت  . باشگاه موظف است در تمام مسابقات کارت شناسایی بازیکنان و کادر تیم را به همراه داشته و یک ساعت قبل از هر بازی به نماینده هیات27

 آئین نامه انضباطی به عهده باشگاه و سرپرست می باشد. 84و  47فنی طبق ماده اعمال محرومیت های بازیکنان و کادر 

ات فوتبال می باشند. مسئولیت . کلیه باشگاه ها موظف به رعایت دستورالعمل های بهداشتی و ابالغی از سوی مراجع ذی صالح علی الخصوص آیین نامه های مندرج در سایت هی28

پروتکل با باشگاه ها خواهد بود. همچنین رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در زمان مسابقه بر عهده باشگاه میزبان می باشد. در صورت عدم رعایت عدم اجرای این دستور العمل ها 

 این آیین نامه اتخاذ تصمیم خواهد گردید. 6از ماده  15و  14ها، مسابقه برگزار نمی گردد و مطابق با بند 

 کامل آن با باشگاه ها خواهد بود برای افراد حاضر در مسابقات، مسئولیت یا ورزشی پزشکی تفاق یا مصدومیتا. در صورت بروز هرگونه 29

برگه مجوز فعالیت ورزشی بازیکن را  اصل . باشگاه ها موظفند برای هر یک از بازیکنانی که در حین برگزاری فصل مسابقات به سن مشمولیت می رسند ظرف حداکثر مدت یک ماه30

در صورتی که بازیکنی به هر دلیلی پس از اتمام تاریخ مجوز فعالیت ورزشی در مسابقه ای حضور یابد، می بایستی مجوز فعالیت همچنین به مسئول رده مسابقاتی مربوطه تحویل نمایند. 

 در صورت عدم ارائه مجوز مربوطه کلیه مسئولیت بر عهده باشگاه خواهد بود.نماید  ارائهمسئول رده مسابقاتی به ورزشی جدید را حداکثر تا یک ماه 

 . بازیکنان مشمول در صورت ارائه برگه سبز اعزام به خدمت مجاز خواهند بود تا تاریخ مندرج در برگه مذکور، در مسابقات حضور یابند.31

 درج گردیده باشد، در صورتی که مجوز جدید به واحد مسابقاتی ارائه گردد استفاده مجدد از کارت مذکور بالمانع می باشد.تبصره: برای بازیکنانی که بر روی کارت بازی تاریخ اعتبار 

 اشند.. باشگاه های نظامی جهت استفاده از بازیکنان سرباز موظف به ارائه نامه تاییدیه توسط اداره ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح می ب32

اقدام نماید. زمان سپری شده در  با قید فوریت بال مجاز می باشد تا زمان صدور احکام کمیته انضباطی، نسبت به تعلیق افرادی که در مسابقات تخلفی مرتکب شده اند. هیات فوت33

 د.یگرد خواهدکسر  هحکم صادرمحرومیت تعلیق از  هنگام

 مسابقات جدول چیدمان و : امتیازات4ه ماد 

 شود می محسوب امتیاز صفر باخت و امتیاز 1 مساوی امتیاز، 3 برد هر.

 خواهدبود زیر شرح به جدول چیدمان: 

مجدد در  بازی -5 بیشتر زده گلهای -4بیشتر  مثبت گل تفاضل -3تیم های هم امتیاز )بدون در نظر گرفتن تفاضل(  یدر بازی های رو در رو ین تعداد بردبیشتر -2  امتیاز -1

 .شود می انتخاب کشی قرعه با پیروز تیم ، مجدد بازی برگزاری برای زمان فقدان صورت در -6بی طرف  زمین
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 مالی تعهدات و : مقررات5ه ماد

 tehran.com-www.footballمسابقات تنها از طریق سایت هیئت فوتبال به آدرس  ورودیهبابت تومان  هزار هشت میلیون و پانصدمعادل ریال 85/000/000  . باشگاه ها باید مبلغ 1

  به صورت آنالین پرداخت نمایند.

 انتقاالت و نقل :6 ماده
 .خواهد داشتمسابقات ادامه تا قبل از شروع  و پس از برگزاری قرعه کشی آغاز انتقاالت . نقل1

 .باشد می فصل پنجحداکثر  و فصل پایان به منتهی فصل نیم کلیه رده های سنی برای قرارداد مدت .  حداقل2

 .کنند منعقد قرارداد فصل درطول بازیکنان تعداد سقف رعایت با آزاد بازیکن یک با توانند می . باشگاه ها3

 مربی، یک سرپرست، یک پزشک و یک تدارکات ثبت نماید و در طول فصل می توانند تنها با فسخ قرارداد این افراد اقدام به جایگزینی نماید. 3. هر باشگاه می تواند یک سرمربی، 4

 ، استفاده نمایند.باشند مربوطه ثبت شدهزمان نقل و انتقاالت رده در  که را خود مجموعه زیر تر پایین سنی رده دو بازیکنان از بازیکن 4 سقف تا حداکثر توانند می . باشگاه ها5

هیئت فوتبال . تحویل نماید در مهلت نقل و انتقاالتخود را شامل بازیکنان و کادر فنی که به امضاء مدیرعامل و مهر باشگاه رسیده است  تایپ شده اولیه . هر باشگاه باید لیست اسامی6

تحویل هیئت فوتبال شده اند. کارت بازی مابقی بازیکنان و کادر فنی،  در زمان مقررتنها ملزم به تحویل کارت  بازیکنان و کادر فنی می باشد که در لیست اولیه باشگاه قرار گرفته اند و 

 مسابقات صادر خواهد شد.  سومبرای حضور در هفته 

 ساس سنین اعالم شده در سایت هیات فوتبال می باشد.رده های سنی مسابقات بر ا. 7

 بازیکن را جذب نماید. 2. هر باشگاه می تواند در نیم فصل مسابقات در صورتی که در لیست خود جای خالی داشته باشد، 8

تحویل مسئول رده مربوطه ننماید به منزله انصراف از حضور در  ست اولیهزمان ارائه لی. در صورتی که باشگاهی به هر دلیل موجه یا غیر موجهی لیست اسامی خود را تا پیش از اتمام 9

ضمنا ثبت باشگاه و قراردادها در  اشت.مسابقات بوده و آن باشگاه از جدول کنار گذاشته خواهد شد و به دو رده پایین تر سقوط داده می شود و حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد د

 سامانه مالک نخواهد بود.

سال )زیر سن  18ایند. برای بازیکنان زیر باشگاه ها موظفند گواهی امضاء بازیکن یا کادر فنی خود را که توسط دفتر اسناد رسمی تایید شده باشد در هنگام تحویل قرارداد ارائه نم. 10

 قانونی(، تنها ارائه گواهی امضای ولی/ قیم قانونی بازیکن الزامی می باشد.

سال )زیر سن قانونی(، امضای دفتر هیئت فوتبال دیگر نیاز نمی باشد و تاییدیه امضاء به همراه ارائه مدرک  18گواهی امضاء بازیکن و یا ولی/ قیم قانونی بازیکن زیر . با توجه به ارائه 11

  بر با عکس روز کفایت خواهد نمود.شناسایی معت

 باالی مبلغ پانصد میلیون ریال باشد به عنوان بازیکن حرفه ای شناخته خواهد شد. 1401در فصل بازیکنی که قراردادش آیین نامه نقل و انتقاالت،  2از  ماده  2. با عنایت به بند 12

 . فسخ یک طرفه قرارداد در طول فصل برای کلیه بازیکنان آماتور ممنوع می باشد.13

 نامه آیین تصویب و نشده بینی پیش : موارد7 ماده

  شد. خواهد گذاشته اجراء مورد به تصمیم اتخاذ صورت در و مطرح کمیته مسابقات در نشده بینی پیش . موارد1

 . در موراد فورس ماژور و یا شرایط پیش بینی نشده تصمیمات هیات رئیسه هیات فوتبال نافذ خواهد بود.2

نامبرده مجاز به حضور در مسابقات  ،کمیته مسابقات در صورت جلسه در صورت تایید. در صورت وجود هرگونه شبهه در صدور کارت بازی بازیکن و یا کادر فنی از تیمی به هر دلیلی، 2

 خواهد بود.

رد این آیین نامه اعالم می دارند و حق . کلیه باشگگگاه ها، بازیکنان، اعضگگای کادر فنی و کلیه عوامل با صگگدور کارت، حضگگور و شگگرکت در مسگگابقات مذکور، موافقت خود را با کلیه موا3

 بال امکان پذیر نمی باشد.اعتراض را از خود سلب می نمایند. همچنین هیات فوتبال مسئول رسیدگی به کلیه شکایات می باشد و هرگونه ادعا در ارکان های خارج از فوتهرگونه 
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