
 1400در فصل  ی استان البرزکلیه رده ها آیین نامه برگزاری مسابقات فوتبال
 

تهیه  البرز استاناین آیین نامه مجموعه مقرراتی است که برای استاندارد سازی مسابقات فوتبال 

 .دت را مشخص و تعیین تکلیف می نمایگردیده و نحوه اجرای مسابقا
 

 هدف1: هماد
  توسعه رشته ورزش فوتبال در سراسر استان ، شناسایی و پرورش استعداد های ورزشی در فوتبال 
 اجرای رقابت های سالم و سازنده و ارتقاء سطح کیفی مسابقات 

 ایجاد توسعه و تقویت باشگاه های فوتبال در استان 

 تربیت و تأمین نیروی انسانی کارآمد در زمینه های فنی و اجرایی 

 م های قهرمان هر رده به رده باالتر در مسابقات استانی یا کشوریمعرفی تی 

  توسعه طرح آسیا ویژن در استان 

 مین و تربیت نیروی انسانی الزم ) مربی ، داور ، بازیکن و ... ( جهت استفاده در لیگ های داخلی و کشوریات 

 باشگاه ها یو اختصاص یعموم طیضوابط، شرا  :2ماده
کننده در صورتی اجازه دارند در این مسابقات شررکت نماینرد کره دارای شررایط مشررو ه      های شرکت ه باشگا*

 : ذیل باشند

باشند و مردار  مسرتند    استان البرز  اداره کل ورزش و جواناناز  5کمیسیون ماده و مجوز  پروانه تاسیس دارای.1

 ند.به هیأت فوتبال استان تسلیم نمایرا 

 مسابقات که به تأییرد هیرأت فوتبرال    برگزاری یا میزبانی استیجاری استاندارد برای معرفی استادیوم اختصاصی یا .2

 .رسیده باشد استان

 .و موافقت کتبی از هیات فوتبال استان مجاز و مقدور نمی باشد تغییر محل برگزاری مسابقه بدون هماهنگیتبصره:

 باشد.:زمان و مکان برگزاری مسابقه به عهده هیات فوتبال می 2تبصره

 قرررا الحسررنه مهررر ایررران  شررماره  سرراا بانرر   برره  برره  سرراا هیررات فوتبررال  پرداخررت ورودی مسررابقات .3

توسط باشگاههای شرکت کننده  ه به کمیته مسابقاتئاخذ تسویه  ساا از وا د مالی و اراو  25051199010701

 و کرج . در رقابتهای استانی

 اختیارات وی در چارچوا همکاری با هیات فوتبال استان از سوی باشرگاه معرفی نامه رسمی سرپرست و تعیین  .4

 .کس و ایمیل باشگاه به هیات فوتبال استانف ،شماره تلفن ، آدرس نمونه امضا، به همراه 



و  استعالم از وا د عضوگیری هیات فوتبال مبنی بر واریز مبلغ عضوگیری بازیکنان و کادر فنی در فصل جراری . 5

و پرداخت  ر  عضرویت سرامانه  برت الکترونیکری       کمیته امنیت و کمیته آموزش برای مربیان و کادر فنیتائیدیه 

 امضا( 5هیات فوتبال استان البرز)فرم 

. ضور تیم های شهرستان ها به عنوان نماینده شهرستان با معرفی نامه از هیات شهرستان مربوطه امکان پرذیر مری   6

 باشد.

رقمی باشگاه مدیر عامل و هیأت مدیره و تمامی بازیکنران و مربیران  اضرر    10 بت نام و دریافت کد رهگیری  . 7

) بررت سررامانه برره آدرس   .و درج آن در فرررم قرارداد یدر مسررابقات فصررل جرراری در سررامانه  بررت الکترونیکرر    

www.alborzfootball.com ) 

 مدار  مورد نیاز جهت  بت قرارداد و صدور کارت:  3ماده 
 

لیست اسرامی پرس از   ) تحویل لیست اسامی بازیکنان تایپ شده بدون خدشه و خط خوردگی و ال  گرفتگی.1 

 .(تحویل به هیچ عنوان تغییر نمی یابد

)در ی  نفر پزشکیار  مربی،نفر  دو،مربی  سری  نفر  سرپرست،ی  نفر  لیست اسامی اعضای کادر فنی شامل.2 

و ی  نفر مربی دروازه بانان ) در صرورت داشرتن کرارت مربیگرری دروازه برانی (     صورت داشتن مدر  مربوطه(

 می باشد. ی  نفر تدارکات

 کلیه بازیکنان و کادر فنی موظف به ارائه گواهی سالمت از پزش  عمومی می باشند.3

 ارائه گواهی اظهار نامه پزشکی و رضایت نامه آگاهانه می باشندکلیه بازیکنان و کادر فنی موظف به .4

مری    IGG ,IGMیرا آزمرای     pcrکلیه بازیکنان و کادر فنی لیگ های بزرگساالن موظرف بره ارائره تسرت     .5

 باشند.

یباشرد در  بازیکنان و اعضای کادر فنی که از سال قبل با باشگاه خود قرارداد دارند و قرارداد آنها دارای اعتبار م.6 

 مدر  تحصیلی یرا مردر  خردمتی   به لیست اسامی ارائه ی  نسخه از قرارداد قبلی به همراه  صورت اضافه شدن

 .کارت مربوط به فصل جدید الزامی است IDجهت صدور 

باشرد . عکرس    بر روی آنها الصرا   3*4الزم به توضیح است نسخه های قرارداد بایستی عکس جدید تمام رخ . 7 

 یکسان باشد مسابقات و عکس گواهی تحصیلی  تماکارت شرکت در IDهای قرارداد با عکس 

 :که به تایید هیأت فوتبال برسد،قرارداد بازیکنان و مربیان می بایست به پیوست مدار  ذیل باشد .8

 شناسنامه عکس دار و اصل تصویر 

 کارت ملی   و اصل تصویر 

 کارت پایان خدمت یا معافیت  و اصل تصویر 

 کارت بیمه ورزشی  و اصل تصویر 

http://www.alborzfootball.com/


 از صفحه آخر شناسنامه در صورتی که دارای توضیحات باشد  و اصل تصویر 

  صفحه اول و دوم شناسنامه ولی و رضایت نامه محضری  بت شده در دفتر خانه اسناد رسمی ) بررای   تصویر

سال کره  18سال ( اصل گواهی اشتغال به تحصیل مربوط به نیمسال جدید برای بازیکنان زیر 18بازیکنان زیر 

  .به تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه رسیده باشد

برا هریچ باشرگاهی قررارداد      مدعی هسرتند  برای آن دسته از بازیکنانی که )فرم بازیکن آزاد(تکمیل فرم تعهد نامه.9

 .ندارند و بازیکن آزاد محسوا میشوند

سال ( اعرم  18طب  ابالغیه اداره منابع انسانی نیروهای مسلح بازیکنانی که به سن مشمولیت رسیده باشند ) باالی .10

 :از محصل و دانشجو با شرایط ذیل می توانند جذا باشگاهها شوند

 ی ) گواهی اشتغال به تحصیل ( یا معافیت موقت صرفا با کسر  اجرازه   برگ اعزام به خدمت ، معافیت تحصیل

 .کتبی از سازمان وظیفه عمومی ) مجوز فعالیت ورزشی ( امکان پذیر می باشد

   باشگاه های نیروهای نظامی و غیر نظامی    جذا مستقیم یا انعقاد قرارداد با بازیکنان وظیفه را ندارنرد و در

خاص به ستاد کل تربیرت بردنی نیروهرای مسرلح ارسرال و       نان را به عنوان مشمولصورت نیاز بایستی اسامی آ

 .مجوز کتبی دریافت نمایند

 . است سرپرستبه عهده صحت مدار  بازیکنان باشگاه و نمودن فرم تعهد نامه  تکمیل .11

 نمایند مسابقات برگزاری کمیته تحویل گیری مدار  مهلت پایان تا را بازیکنان مدار  بایست میهرباشگاه .12

 . شود می گرفته تحویل فصل نیم در فقط ناقص مدار  اینصورت غیر در و

*تعیین تاریخ مشخص برای مدار  گیری برای هر رده )برای مثال یر  هفتره( و مهلرت مجردد فقرط بررای رفرع        

 نواقص می باشد)برای مثال سه روز(

ندهد به منزله انصراف از شرکت در مسرابقات تلقری   *چنانچه تیمی در مر له اول به موقع مدار  خود را تحویل 

 می گردد و تیم ها    اعتراضی نخواهند داشت

 خرالی برودن  در صورت  مسابقاتن  برگزاری زما طولدر  دیسهمیه فیفااز  آزاد بازیکن یکهر تیم می تواند .13

 د.استفاده نمای لیست

 خود  بت کندنفر بازیکن در لیست اسامی  27***هر تیم می تواند تعداد 

  که بره تاییرد   ( داقل سه ماه شررایط برازی را نداشرته باشرد    )هر تیم می تواند در صورت داشتن بازیکن مصدوم

 .شودجایگزینی کلی رده ها را شامل می نماید این ی  بازیکن به لیست اضافهپزشکی استان رسیده باشد  هیات

کلیه درخواست ها و نامه نگاری باشگاه می بایست در سربرگ آن باشگاه با امضا و مهر مدیر عامل یرا نماینرده    14

 باشگاه صورت پذیرد. تام االختیار ) با داشتن معرفی نامه (

برازیکن از لیسرت خرود خرارج نمایند.)بره       3***در نیم فصل مسابقات، تیم های برتر استان    این را دارنرد کره   

 رت فسخ دو طرفه(صو



 ضوابط فنی و اجرایی:  4ه ماد

 بر انضباطی و اجرایی نظر از و( فیفا) فوتبال المللی بین فدراسیون مقررات اساس بر فنی لحاظ از مسابقات این.1

 .میگردد انجام ایران اسالمی جمهوری فوتبال فدراسیون های نامه آیین اساس

 هیأت مسابقات وا د تحویل را شده خواسته مدار  فوتبال هیأت سوی از مقرر مهلت در بایست می تیم هر.2

 مسابقات از انصراف منزله به نگردد  اضر مسابقات در متوالی یا متناوا بازی دو تیمی چنانچه. نماید استان فوتبال

 کمیته به مربوطه پرونده و نموده نزول بعد فصل در تر پایین رده دو به و شد خواهد  ذف مسابقات دور از و تلقی

 .شد خواهد گیری تصمیم آن مورد در مقررات وف  و ارسال انضباطی

مسابقات تا یر گذار باشد توسط کمیته تبصره:عدم  ضور تیم ها در بازی هایی که در رده بندی تیم ها در جدول 

 انضباطی رسیدگی خواهد شد.

نفر ذخیره( و کادر فنی که دارای کارت شرکت در مسابقات هستند     9نفر اصلی و  11بازیکن) 20فقط  .3

 ورود به زمین مسابقه را دارند

 کارت زرد از بازی بعدی محروم خواهد شد 3دریافت جمعا  پس ازهر بازیکن  .4

 مسابقات تمامی در متفاوت رنگ دو در(جوراا – شورت – پیراهن)  کامل لباس دست دو داشتن همراه به .5

 رنگ از استفاده به موظف ،مهمان  جوراا هاو لباس بودن همرنگ صورت در که باشد می الزامی باشگاه توسط

 توسط آن وگزارش تعطیل مسابقه باشد دوم جوراا و لباس فاقد چنانچه و باشد می خود جوراا و لباس دوم

 .میگردد ارجاع انضباطی کمیته به مسابقه مسئولین

توپ استاندارد )که به تایید هیات فوتبال  6کلیه باشگاه ها که میزبانی مسابقات را برعهده دارند موظف هستند .6

 به تعداد الزم توپ جمع کن و برانکاردرسیده باشد( با خود همراه داشته باشند.

مسابقه بدون مربی یا سرپرست آغاز نخواهد شد و گزارش مربوطه به کمیته انضباطی جهت اتخاذ تصمیم ارجاع .7

 خواهد شد 

 )رنگ کاور باید با رنگ پیراهن اصلی متفاوت باشد(باشد می الزامی یرهذخ بازیکنان برای کاور پوشیدن .8

 هیرأت  سروی  از کره  را بازیکنران  مسرابقات  در شررکت  کرارت ID مسابقات تمام در است موظف تیم سرپرست.9

 .نماید تسلیم هیأت نماینده به دیدار هر شروع از قبل ساعت ی  و باشد داشته همراه به را شده صادر استان فوتبال

  نحوه تقسیم امتیاز و تعیین رتبه تیم در جدول: 5ماده 
 :دیازات به ترتی  ذیل محاسبه می شوهر باشگاه در ی  دیدار میزبان و در دیدار دیگر میهمان است و امت.1

 .امتیاز محاسبه می شود یکمتیاز ودر صورت تساوی برای هر تیم اسه تیم برنده در دیدار .2

 (برازی رو در رو  -گرل زده بیشرتر    –کره شرامل تفاضرل    رتبه بندی تیم ها در جدول مسابقاتی بر اساس امتیازهرا  .3

 .مشخص میگردد

 



 جرایم مالی وانضباطی : 6ماده 

ز مسرتقیم  ریرال و جهرت هرر کرارت قرمر      000/000/3کارت زرد  دریافرت نمایرد مبلرغ     4چنانچه تیمی در ی  مسابقه  .1

ساعت قبل از بازی بعد می بایست به  ساا هیات فوتبال استان البرز واریرز   24ریال جریمه خواهد شد که تا  000/500/1

 .نمایدنماید و فی  را به کمیته مسابقات تحویل 

قبل از مسابقه  ضور سرپرستان هر دو تیم و نماینده هیات الزامی میباشرد و   ی  ساعت جهت برگزاری جلسه هماهنگی.2

ساعت قبل از بازی بعد می بایست بره   24ریال جریمه خواهد شد که تا  000/000/2در صورت عدم  ضور در جلسه مبلغ 

 .نماید ساا هیات فوتبال استان البرز واریز نماید و فی  را به کمیته مسابقات تحویل 

ریرال بابرت صردور    000/300ساعت بعد از درخواست صادر میشود و در صورت مفقودی کرارت مبلرغ    48رت بازی کا.3

 مجدد دریافت میگردد.

درغیرر   به ناظر مسابقه قابل قبرول مری باشرد    اتمام مسابقه و با پرداخت فی  اعتراابعد از  ساعت 2 تااعتراا  .4

 این صورت اعتراا بررسی ولی امتیازی به تیم معترا تعل  نمیگیرد و فقط گزارش تلقی میگردد.

اخراج(به عهده سرپرست باشگاه میباشد هرگونه تخلف انضباطی در ایرن  -مسئولیت  بت جرایم انضباطی)اخطار .5

 خصوص به عهده مدیر عامل باشگاه می باشد.

توهین به اشخاص  قیقری و  قروقی در جرایرد و     و عمومی هاناذ تشوی  قصد هب اکاذی  نشر چنانچه هرگونه.6

ارسال و تحت پیگیری قانونی قرار خواهرد   مراجع ذی ربطفضای مجازی و ......انجام پذیرد به صورت گزارش به 

 گرفت.

 شد چنانچه در طول مسابقه بازی تعطیل شود در صورت تکرار از زمان باقیمانده ادامه داده خواهد.7

 موارد پی  بینی نشده در کمیته مسابقات مطرح و در صورت اتخاذ تصمیم به مورد اجرا گذاشته خواهد شدتبصره:

 در موارد فورس ماژور یا پی  بینی نشده تصمیمات هیات رئیسه هیات فوتبال نافذ خواهد بود. 8

مدار  و عدم شرکت در جلسات قرعه کشری کره   با توجه به بی نظمی تعداد کمی از تیم ها در ارائه تحویل به موقع ***

محل تبادل نظر و هم فکری بیشتر برای برگزاری بهتر مسابقات است، مقررات داخلری هیرات فوتبرال اسرتان بره شررح زیرر        

 اجرا می باشد: اعالم و قابل

دی و امتیرازی  در صورت عدم  ضور سرپرستان محترم باشگاه ها در جلسه قرعه کشی )بدون دلیل( باشرگاه جریمره نقر   .1

 خواهد شد.

ها مری باشرد و   کادر فنی و تماشاگران بعهده سرپرست باشگاه  –*مسئولیت رفتارهای غیر اخالقی و غیر ورزشی بازیکنان 

 شامل جریمه خواهد شد

 با سرپرست تیم می باشد.مسئولیت صحت و درستی مدار  ارائه شده 2

به منزله انصراف از شرکت در مسرابقات تلقری مری گرردد و باشرگاه      .چنانچه تیمی به موقع مدار  خود را تحویل ندهد 3

 مربوطه    هیچ اعتراضی را نخواهد داشت.

 کمیته مسابقات استان البرز                                                               ریاست هیات فوتبال استان البرز         


