
 1399در 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 کمی و کیفی مسابقات 

 ایجاد توسعه و تقویت باشگاه های فوتبال در استان 

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

 رفی تیم های قهرمان هر رده به رده باالتر در مسابقات استانی یا کشوریمع 

  توسعه طرح آسیا ویژن در استان 

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

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت قرارداد و صدور کارت :2ماده
های شرکت کننده در صورتی اجازه دارند در این مسابقات شررکت نماینرد کره دارای شررایر مشررو ه      ه باشگا*

 : ذیل باشند

باشرند و مردارک    اسرتان البررز    اداره کرل ورزش و جوانران  از  5کمیسیون ماده و مجوز  پروانه تاسیس دارای 1-2

 ند.به هیأت فوتبال استان تسلیم نمایمستند را 

 .رسیده باشد استان مسابقات که به تأیید هیأت فوتبالمعرفی استادیوم اختصاصی یا استیجاری استاندارد برای  2-2

 .و موافقت کتبی از هیات فوتبال استان مجاز و مقدور نمی باشد تغییر محل برگزاری مسابقه بدون هماهنگی 3-2

اخر  تسرویه   و  30/2036671ملرت  شماره  ساب بانک  به  به  ساب هیات فوتبال پرداخت ورودی مسابقات 4-2

 و کرج . توسر باشگاههای شرکت کننده در رقابتهای استانی ه به کمیته مسابقاتئ ساب از وا د مالی و ارا

معرفی نامه رسمی سرپرست و تعیین اختیارات وی در چرارچوب همکراری برا هیرات فوتبرال اسرتان از سروی         5-2

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

 

 استعالم از وا د عضوگیری هیات فوتبال مبنی بر واریز مبلغ عضوگیری بازیکنان و کادر فنی در فصل جاری6-2 

تسویه  ساب مرالی از امرور مرالی هیرات      ،معرفی نامه از هیات فوتبال شهرستان جهت شرکت در مسابقات مربوطه

و پرداخرت  رع عضرویت سرامانه ثبرت       و تائیدیه کمیته امنیت و کمیته آمروزش بررای مربیران و کرادر فنری      استان

 امضا( 5الکترونیکی هیات فوتبال استان البرز)فرم 



بازیکنان و مربیان  اضرر  رقمی باشگاه مدیر عامل و هیأت مدیره و تمامی 10ثبت نام و دریافت کد رهگیری  27-

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

www.alborzfootball.com ) 

لیست اسامی پس از ) تحویل لیست اسامی بازیکنان تایپ شده بدون خدشه و خر خوردگی و الک گرفتگی8-2 

 .(تحویل به هیچ عنوان تغییر نمی یابد

یک نفر پزشرکیار   مربی،یک نفر ،مربی  سریک نفر  سرپرست،یک نفر  لیست اسامی اعضای کادر فنی شامل9-2 

و یک نفر مربی دروازه بانان ) در صورت داشتن کارت مربیگری دروازه بانی ()در صورت داشتن مدرک مربوطه(

 می باشد. تدارکاتیک نفر 

بازیکنان و اعضای کادر فنی که از سال قبل با باشگاه خود قرارداد دارند و قرارداد آنها دارای اعتبار میباشد 10-2 

مردرک تحصریلی یرا مردرک     به لیست اسامی ارائه یک نسرهه از قررارداد قبلری بره همرراه       در صورت اضافه شدن

 .کارت مربوط به فصل جدید الزامی است IDجهت صدور  خدمتی

بر روی آنها الصرا  و ممهرور بره    3*4الزم به توضیح است نسهه های قرارداد بایستی عکس جدید تمام رخ 11-2 

مسرابقات و عکرس گرواهی تحصریلی     کارت شررکت در  IDمهر هیات فوتبال باشد . عکس های قرارداد با عکس 

 یکسان باشد  تما

 :که به تایید هیأت فوتبال برسد،بازیکنان و مربیان می بایست به پیوست مدارک ذیل باشدقرارداد  12-2

 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 

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

  صفحه اول و دوم شناسنامه ولی و رضایت نامه محضری ثبت 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 

  .آموزش و پرورش شهرستان مربوطه رسیده باشدبه تایید اداره 

برای آن دسته از بازیکنانی کره برا هریچ باشرگاهی قررارداد ندارنرد و        )فرم بازیکن آزاد(تکمیل فرم تعهد نامه13-2

 .بازیکن آزاد محسوب میشوند

سرال (  18طبع ابالغیه اداره منابع انسانی نیروهای مسلح بازیکنانی که به سن مشمولیت رسریده باشرند ) براالی    14-2

 :اعم از محصل و دانشجو با شرایر ذیل می توانند ج ب باشگاهها شوند

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

 .تبی از سازمان وظیفه عمومی ) مجوز فعالیت ورزشی ( امکان پ یر می باشدک
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   باشگاه های نیروهای نظامی و غیر نظامی  ع ج ب مستقیم یا انعقاد قرارداد با بازیکنان وظیفه را ندارنرد و در

رسرال و  خاص به ستاد کل تربیرت بردنی نیروهرای مسرلح ا     صورت نیاز بایستی اسامی آنان را به عنوان مشمول

 .مجوز کتبی دریافت نمایند

 . است سرپرستبه عهده صحت مدارک بازیکنان باشگاه و نمودن فرم تعهد نامه  تکمیل 15-2

 مسرابقات  برگرزاری  کمیتره  تحویرل  گیرری  مدارک مهلت پایان تا را بازیکنان مدارک بایست میهرباشگاه 16-2

 نیز مدارک ناقصی شامل  تی بند این. شود می گرفته تحویل فصل نیم در فقر مدارک اینصورت غیر در و نمایند

 .باشد می

 خرالی برودن  در صرورت   ن  برگرزاری مسرابقات  زمرا  طولدر  دیسهمیه فیفابازیکن از  یکهر تیم می تواند 2-17

 د.استفاده نمای لیست

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

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

کلیه درخواست ها و نامه نگاری باشگاه می بایست در سرربرگ آن باشرگاه برا امضرا و مهرر مردیر عامرل یرا          18-2

 صورت پ یرد. باشگاه نماینده تام االختیار ) با داشتن معرفی نامه (

 ضوابر فنی و اجرایی :3ماده

 بر انضباطی و اجرایی نظر از و( فیفا) فوتبال المللی بین فدراسیون مقررات اساس بر فنی لحاظ از مسابقات این1-3

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

 هیأت مسابقات وا د تحویل را شده خواسته مدارک فوتبال هیأت سوی از مقرر مهلت در بایست می تیم هر2-3

 مسابقات از انصراف منزله به نگردد  اضر مسابقات در متوالی یا متناوب 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   ف مسابقات دور از و تلقی

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

مسابقات تاثیر گ ار باشد توسر کمیته تبصره:عدم  ضور تیم ها در بازی هایی که در رده بندی تیم ها در جدول 

 انضباطی رسیدگی خواهد شد.

 مسابقات تمامی در متفاوت رنگ دو در(جوراب – شورت – پیراهن)  کامل لباس دست دو داشتن همراه به 3-3

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

 توسر آن وگزارش تعطیل مسابقه باشد دوم جوراب و لباس فاقد چنانچه و باشد می خود جوراب 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 4-3

 رسیده باشد( با خود همراه داشته باشند.

 )رنگ کاور باید با رنگ پیراهن اصلی متفاوت باشد(باشد می الزامی یرهذخ بازیکنان برای کاور پوشیدن 5-3



 هیرأت  سروی  از کره  را بازیکنران  مسرابقات  در شرکت کارتID مسابقات تمام در است موظف تیم سرپرست5-4

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

  نحوه تقسیم امتیاز و تعیین رتبه تیم در جدول : 4ماده 
 :دیازات به ترتی  ذیل محاسبه می شودر یک دیدار میزبان و در دیدار دیگر میهمان است و امت هر باشگاه1-4

 .امتیاز محاسبه می شود یکمتیاز ودر صورت تساوی برای هر تیم اسه تیم برنده در دیدار 4-2

-گل خورده کمتر –گل زده بیشتر  –که شامل تفاضل رتبه بندی تیم ها در جدول مسابقاتی بر اساس امتیازها 3-4

 .مشهص میگردد (بازی رو در رو

 

 جرایم مالی وانضباطی :5ماده 

ز ریرال و جهرت هرر کرارت قرمر      000/000/3کارت زرد  دریافت نماید مبلرغ   4چنانچه تیمی در یک مسابقه  1-5

ساعت قبل از بازی بعد می بایست بره  سراب هیرات فوتبرال      24ریال جریمه خواهد شد که تا  000/500/1مستقیم 

 .نمایداستان البرز واریز نماید و فیش را به کمیته مسابقات تحویل 

 قبل از مسابقه  ضور سرپرستان هر دو تیم و نماینده هیات الزامی یک ساعت جهت برگزاری جلسه هماهنگی2-5

ساعت قبرل از برازی    24ریال جریمه خواهد شد که تا  000/000/2میباشد و در صورت عدم  ضور در جلسه مبلغ 

 .نمایدبعد می بایست به  ساب هیات فوتبال استان البرز واریز نماید و فیش را به کمیته مسابقات تحویل 

ریال بابت 000/300کارت مبلغ  ساعت بعد از درخواست صادر میشود و در صورت مفقودی 48کارت بازی  3-5

 صدور مجدد دریافت میگردد.

درغیرر   به ناظر مسابقه قابل قبول می باشد اتمام مسابقه و با پرداخت فیش اعتراضبعد از  ساعت 2 تااعتراض  5-4

 این صورت اعتراض بررسی ولی امتیازی به تیم معترض تعلع نمیگیرد و فقر گزارش تلقی میگردد.

اخراج(به عهده سرپرست باشگاه میباشد هرگونره تهلرف انضرباطی در    -مسئولیت ثبت جرایم انضباطی)اخطار 5-5

 این خصوص به عهده مدیر عامل باشگاه می باشد.

توهین به اشهاص  قیقی و  قوقی در جراید و  و عمومی هاناذ تشویش قصد به اکاذی  نشر چنانچه هرگونه6-5

ارسال و تحت پیگیری قانونی قرار خواهرد   مراجع ذی ربریرد به صورت گزارش به فضای مجازی و ......انجام پ 

 گرفت.

 یرد ،چگرونگی انجرام   صرادر نما چنانچه مسابقه به هر دلیلی تعطیل گردد و کمیته انضباطی رای به بازی مجردد  7-5

 با نظر کمیته مسابقات تصمیم گیری می شود.بازی 

     

 کمیته مسابقات استان البرز                                                               ریاست هیات فوتبال استان البرز         


