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 :  فهرست

 

 هدف -1ماده 

 نام گذاری -2ماده 

 نحوه برگزاری مسابقات حذفی -3ماده

 کشی و چیدمان جدول مسابقات قرعه  -4ماده 

 شرایط حضور در مسابقات حذفی  -5ماده 

 مدارک مورد نیاز ثبت نام باشگاهها -6ماده 

 وسایل بازیکنان -7ماده 
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 مقررات انضباطی -9ماده 

 آماده سازی ورزشگاهها و تخصیص تماشاگران-10ماد

 بازی فینال جام حذفی-11ماده

 مقررات مالی-12ماده

 بازی جوانمردانه، مدالها، احکام و تبلیغات-13ماده

 موارد پیش بینی نشده و تفسیر دستور العمل-14ماده
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 مقدمه:

 

مبدل شده که انسان ها را با هم متحد و آشنا کرده و بین  آن هیا وندنید بیرادری      ابزاریوزه در جهان به رورزش ام

مهمتری  هدف و وظنفه ورزش همن  است ایجاد دوسیتی بین  ورزش کیاران کیه هیر رنید در       که کند  برقرار می

ی ی رشته ها.بنابرای  ننازاست تماممندان رقنب هم هستند اما در خارج از مندان به عندان رفنق همدیگر می باشند

رده های سنی آن رشته را در دستدرکار  و آمدزش صحنح به تدسعه کمی،کنفی ورزشی  به ای  مقدله تدجه نمدده و

قرارداده که با تدجه به جذابنت رشته فدتبال،تدسعه ای  رشته ننز در قلمرو آمدزش با تکنه بر مبانی تعلنم و تربنت 

فدتبیال کویدر    (ندنهاالن، ندجدانان، جدانان و امنید  وایه) به فدتبال و تدجه دستنابی به اصدل علمی وسنستماتنكو

 .اهم گرددفرها  باشگاهننروی انسانی و فعالنت آنها در تقدیت برای تاضم  ایجاد ووتدانه،شرایط الزم  بدده

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حیدر بهاروند

 رییس سازمان لیگ فوتبال
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: هدف  1ماده   

ارتقیا   و همچنن  ایجیاد رقابیت هیای سیالم     کودر  سراسربمنظدر تدسعه ورزش فدتبال و موارکت وسنع تر باشگاهها در 

 ای  مسابقات برگزار منگردد . و تعنن  تنم قهرمان  فدتبالکنفی سطح فدتبال در تمامی استانها و تقدیت باشگاههای 

 : نامگذاری  2ماده 

ای  مسابقات به مناسبت بزرگداشت خاطره سلحودری دالور مردان حماسه آفری  عملنات آزاد سیازی خرمویهر و تحیت    

 خرموهر برگزار منگردد .آزادسازی عندان جام 

  نحوه برگزاری مسابقات حذفی:  3ماده 

استانها ، قهرمان تدابع تهران و قهرمان کنش  قهرمان مسابقات حذفی باشگاههای های مسابقات حذفی کودر بن  تنم  -1

هیای  تینم  و ر مسابقات لنگ دسیته اول کویدر   حاضر دهای تنم  وباشگاههای لنگ دسته دوم کودر نده خرموهرو و نمای

 بورح ذیل برگزار خداهد گردید . نگ برترلحاضر در مسابقات 

بصدرت تك حیذفی  به مرحله بعد صعدد کننده  هایتعنن   تنمتا  تنمهای قهرمان استانمرحله اول مسابقات با حضدر  -2

 برگزار خداهد شد.

صعدد  های لنگ دسته دوم تا تعنن  تنم های تنم م های صعدد کننده از مرحله اول ومسابقات با حضدر تن دوممرحله  -3

 بصدرت تك حذفی برگزار خداهد شد.به مرحله بعد کننده از ای  مرحله 

صعدد  تنمهای لنگ دسته اول تا تعنن های مرحله سدم مسابقات با حضدر تنم های صعدد کننده از مرحله دوم و تنم  -4

 کننده به مرحله بعد بصدرت تك حذفی برگزار خداهد شد.

تنم لنگ برتر تا تعنن  تنم قهرمان بصیدرت   16سدم و  تنم صعدد کننده از مرحله 16مرحله رهارم مسابقات با حضدر  -5

 تك حذفی برگزار خداهد شد.

 دسیتدر العمیل  با تعنن  تنمهای منزبان و منهمان با تدجه به مفیاد ایی    ، مسابقات در تمام مراحل بصدرت تك حذفی  -6

ذفی باشگاه های کویدر در صیدرت   و فننال ای  مسابقات ننز به صدرت تك بازی برگزار و قهرمان جام ح ددشمی   برگزار 

 ایران به مسابقات قهرمانی باشگاههای آسنا معرفی می گردد.  یبعندان یکی از سهمنه های باشگاه هاالزم داشت  شرایط 

محل برگزاری مسابقات جام حذفی فقط در ورزشگاههای دارای استانداردهای الزم در شهر منزبان برگزار منگردد و در  -7

به انتخاب  ورزشگاههای واجد شرایط از یکی از ورزشگاه های واجد شرایط آن استان و یا استان هم جدار صدرت عدم وجدد

 استفاده خداهد شد. سازمان لنگ

  قبل برای تعنن  تنم قهرمان بصدرت تك بازی برگزار خداهد شد. مراحلمسابقه فننال بن  دو تنم صعدد کننده از  -8
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انها ، قهرمیان تدابیع تهیران ، قهرمیان کینش و نماینیده خرمویهر        ییییییی تنم قهرمان مسابقات حذفی باشگاههای است -9

حسی  انجیام   بعندان ودیعیه  به حساب سازمان لنگ فدتبال  وجه نقدریال  100ر000ر000منبایست نسبت به واریز مبلغ /

تحدیل و تصیدیر رسیند مربدطیه را     سازمان لنگبه امدر مالی اقدام و فنش مربدطه تعهدات تا وایان مسابقات حذفی کودر 

. بیدیهی  تا در قرعه کوی مسابقات شرکت داده شیدند تسلنم نمایند .  کمنته مسابقاتبهمراه سایر مدارک خداسته شده به 

 است تنمها در صدرت عدم اقدام مفاد ای  بند در مسابقات حذفی شرکت داده نمی شدند 

حق عضدیت و حس  انجام تعهدات را منبایسیت طبیق   ورداخت لنگ دسته اول و لنگ دسته دوم  ،تنمهای لنگ برتر -10

 مربدطه مالک عمل قرار دهند .آئنننامه 

دسته اول و دسته دوم کودر که در مسابقات جام حذفی کودر حضدر دارنید منبایسیتی بیر      ؛برترباشگاههای لنگ -11

 .  و به کمنته مسابقات ارائه دهنددریافت  سازمان لنگ  و مالیفدراسندن کمنته های انضباطی  تسدیه حساب الزم را از 

باشگاهها عضد لنگ برتر و لنگ دسته اول مدظف به شرکت در جام حذفی هستند و با تنمهای خاطی با  مقرراتطبق -12

  احتساب خسارات وارده بر اساس مقررات انضباطی رفتار خداهد شد.

 بعندان سهمنه مسابقات حذفی کودر در صدرت داشت  شرایط الزم ، تنم قهرمان جام حذفی کودر  وایان مسابقاتدر  -13

 معرفی خداهد شد . AFC  قهرمانان باشگاههای آسنا به جهت شرکت در مسابقات لنگ

 مسابقات در کلنه مراحل بصدرت تك حذفی برگزار خداهد شد . -14

 تك حذفی برنده باشند به دور بعدی صعدد می نمایند.تنمهایی که در مسابقات  -15

رنانچه نتنجه مسابقات تك حذفی در انتهای مسابقه مساوی باشد دو وقت وانزده دقنقه ای به زمیان مسیابقه اضیافه     -16

 خداهد شد .

 در صدرت تساوی بعد از وایان وقت اضافی ،تنم برنده بدسنله ضربات ونالتی موخص منگردد. -17

  محل اسکان ، تغذیه داوران وناظران  اعزامی بعهده باشگاه منزبان با همیاهنگی هنتیت فدتبیال اسیتان منزبیان      تامن-18

 منباشد. 

 در مسابقات هزینه حمل و نقل ، اسکان و تغذیه هر تنم بعهده باشگاه مربدطه است . -19

 قرعه کشی و چیدمان جدول مسابقات :  4ماده 

مدیران باشگاههای ذی ربط و یا نماینده تام االختنار آنها با در دست داشت  معرفننامه  و مراسم قرعه کوی با حضدر   -1

 همچنن  سایر مستدلن  مرتبط برگزار منگردد .

از مرحله اول مسابقات تا مرحله ننمه نهایی ، قرعه کوی مسابقات به صدرت عام و در هرمرحله بصیدرت مجیزا برگیزار     -2

 خداهد شد.

یزبیییان یا منهمان در مسابقات براساس قرعه کوی انجام شده موخص می گردند و در مرحله بعد از آن تنمهای منیی -3

 تنمهایی که در مسابقه قبل مهمان بدده اند بعندان منزبان و تنمهای منزبان بعندان منهمان انتخاب می شدند . 
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 بان یا منهمان آن مسابقه با قند قرعه تعنن  منودد .رنانچه هر دو تنم در مرحله قبل منزبان یا منهمان باشند ، منز -4

هر تنم  که در دو مرحله وی در وی منزبان یا منهمان باشد ، بازی سدم ننازی به قرعه کوی ندارد وتنمی که بنوتری   -5

 منزبانی وی در وی را دارا باشد منهمان خداهد شد و بالعکس.

یا منهمان باشد بازی بعیدی ننیازی بیه قرعیه کویی نیدارد و تنمیی کیه          هر تنم که در سه مرحله وی در وی منزبان -6 

 بنوتری  منزبانی  وی در وی را داشته باشد منهمان  می شدد و بالعکس.

رنانچه تنمی در دو دیدار ووت سر هم تنمهای مقابلش حاضر نودند و بازی لغد گردد )بدون در نظر گرفت  منزبان یا  -7

دیدار ها ( دیدار بعدی منهمان خداهد شد) بدون در نظر گرفت  منهمان یا منزبان بددن تینم   منهمان بددن آن تنم در آن

 مقابل(

  شرایط حضور در مسابقات حذفی:  5ماده 

ای  مسابقات از لحیا  فنیی براسیاس مقیررات فدراسیندن بین  المللیی فنفیا و از نظیر اجراییی و انضیباطی براسیاس              -1

 انجام منودد.و سازمان لنگ فدتبال ایران آئنننامه های فدراسندن فدتبال دستدرالعمل ها و 

، مدارک خداسیته شیده را تحدییل سیازمان لنیگ       سازمان لنگهر تنم منبایست در مهلت قاندنی و مقرر شده از سدی -2

و وفیق   نمیی شیدد  در قرعه کویی مسیابقات شیرکت داده    نماید در غنراینصدرت انصراف از مسابقات تلقی و  فدتبال ایران

 تصمنم گنری خداهد شد . انمقررات در کمنته انضباطی فدراسندن در مدرد آن

 منباشد . نقل و انتقاالت  های آئنننامه برابر مفادفنی و اجرایی کلنه مدارد در خصدص نقل و انتقال بازیکنان و کادر -3

ثبت نام شده و مجدز بیازی  مربدطه  خدد که طبق مقرراتمنتداند از کلنه بازیکنان بزرگسال، امند و جدانان هر باشگاه  -4

 استفاده نمایند .حذفی گرفته اند در مسابقات 

 اگر تنمی بعد از قرعه کوی از مسابقات انصراف دهد فصل آینده اجازه شرکت در مسابقات حذفی را ندارد.-5

 : مدارک مورد نیاز ثبت نام باشگاهها6ماده 

 باشگاههای قهرمان حذفی هر استان در ای  دوره از مسابقات بورح ذیل منباشد.مدارک ارائه شده تدسط 

 لنست اسامی بازیکنان که به تائند باشگاه و هنتت فدتبال استان مربدطه رسنده باشد . -1

 کارت شرکت در مسابقات استانی که به تائند هنتت فدتبال شهرستان و هنتت فدتبال استان مربدطه رسنده باشد  -2

 هنتت فدتبال استان مربدطه که لنست اسامی بازیکنان و کارت شرکت در مسابقات را تائند نماید .نامه  -3

 .فدتبال ایران تکمنل فرم تعهد تدسط باشگاه و تائندیه هنتت فدتبال استان جهت ارائه به سازمان لنگ  -4

 ریال ودیعه مسابقات 000/000/100فنش واریزی مبلغ  -5

 باشد . می مربدطباشگاه  مستدالناصالت مدارک طرف قرارداد با باشگاه بعهده  توریقات اخذمستدلنت  -6
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خیدد را  گذشیته   تنمهای حاضر در مسابقات لنگ برتر ، لنگ دسته اول و لنگ دسته دوم کودر که مدارک فصل تبصره:

 قرعه کوی حضدر یابند .می تدانند در مراسم ارائه داده اند ، به اعتبار همان مدارک  قبالً به سازمان لنگ

 وسایل بازیکنان :7ماده 

 داوری فدتبال می باشد. 4لباس بازیکنان مطابق قاندن  -1

) رنگهای مغایر( و همچنین  دو  شامل : ونراه  ، شدرت و جدراب  هر تنم منبایست حداقل دو رنگ برای لباس ورزشی-2

 .  دست کاور غنر هم رنگ و شماره دار را انتخاب و اعالم نماید

رنگ ونراه  دروازه بان باید از سایر بازیکنان متمایز باشد ) نمدنه کامل ای  دو دست لباس را تا دو هفته قبل از شروع  -3

 مسابقات بایستی به سازمان لنگ فدتبال ایران تحدیل نمایند ( 

 : فهرست و کارت بازیکنان8ماده 

ونراه  آنها که به تائند هنتت فدتبال استان مربدطه رسنده باشد، هر باشگاه مدظف است لنست بازیکنان بهمراه شماره  -1

 حداکثر یك هفته قبل از شروع فصل مسابقات به سازمان لنگ فدتبال تسلنم نماید .

تنم مدظف است در تمام مسابقات کارت شناسایی بازیکنان و کادر تنم ، صادره از سدی هتنت فدتبیال اسیتان و    مدیر -2

ساعت و ننم قبل از شروع هر دیدار به نماینده سازمان لنگ تسلنم نمایید،   ل را همراه داشته باشد . یكسازمان لنگ فدتبا

 .  استفاده از افراد بدون کارت در مسابقات مجاز نمی باشد

 : مقررات انضباطی9ماده 

 تنمهای شرکت کننده منباشد  مدیراخطارها و اخراجی های بازیکنان و کادر همراه بعهده باشگاهها و  اعمالمستدلنت  -1

 د .نشد محروم میکارت زرد از بازی بعدی  دو جمعاً دریافتدر صدرت و کادر فنی  هر بازیک   -2

دیگیر   یکلنه اخطار ها و اخراج ها در مسابقات جام حذفی فقط در مسابقات حذفی محاسبه می شدد و شامل لنگ هیا -3

 نمی شدد مگر تنبنهاتی که از سدی کمنته انضباطی اعالم و می بایست اعمال گردد . 

بعید جیام   مسیابقه  فصل در اولن   محرومنتوانبازیکنان و کادر فنی  اخراجی که تنمهایوان از مسابقات حذف شدند  -3

 منتقل می شدد.  قات همان فصلمحرومنت انضباطی که در مسابقات حذفی می باشد به مساب ولی ،می گردد اعمال حذفی

 : آماده سازی ورزشگاه و تخصیص تماشاگران10ماده 

  .هنتت فدتبال استان منزبان منباشد با همکاری باشگاه منزبان بعهده  آماده سازی ورزشگاه-1

در صدرتنکه باشگاه منزبان دارای زمن  اختصاصی و مدرد تائند سازمان لنیگ فدتبیال اییران باشید مسیابقه در زمین         -2

اختصاصی تنم منزبان برگزار خداهد شد در غنراینصدرت باشگاه منزبان مدظف است با همکاری هنتت فدتبال استان، زمن  

 انجام مسابقات خدد اعالم نمایند .برای  AFCاستاندارد و مناسب را با تدجه به الزامات 
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به منزان  با تدجه به اینکه مسابقات بصدرت تك حذفی می باشد نحده تخصنص ظرفنت سکدهای ورزشگاه برای دو تنم-3

رنانچیه تنمیی نتدانید ظرفنیت مربدطیه را      منهمان و می باشید   % برای تنم10و  منزبانتنم  گاه برایظرفنت ورزش % 90

 تماشارنان تنم مقابل می تدانند از آن استفاده کنند.  ،تکمنل نماید 

 تغننر محل و روز و زمان برگزاری مسابقه فقط از اختنار سازمان لنگ بدده و غنر از ای  مقدور نمی باشد .-4

 : بازی فینال جام حذفی11ماده 

 به صدرت تك بازی می باشددیدار فننال  -1

امیام  -غدیر اهداز -یادگار امام تبریز-نقش جهان اصفهان -ورزشگاههای: آزادی تهراناز بن  فننال دیدار محل برگزاری  -2

 گرددانتخاب می رهارم به قند قرعه  در مراسم قرعه کوی مرحله ،وارس شنراز -رضا )ع( موهد

 آن ورزشگاه در فصل بعد در قرعه کوی اعمال نمی شدد نام انتخاب هر ورزشگاهتبصره: در صدرت 

 % ظرفنت ورزشگاه می باشد 50 های فننالنستتنمنان تعداد تماشار -3

بیل میی تداننید از آن    % ظرفنت ورزشگاه باشد تماشیارنان تینم مقا  50درصدرتی که تعداد تماشارنان تنمی کمتر از  -4

 . استفاده کنند

 : مقررات مالی   12ماده 

ورداخت حیق   بدده وهنتت فدتبال استان منزبان با هماهنگی منزبان بعهده باشگاه ورداخت هزینه های اجرای مسابقات -1

 الزحمه داوران ، نماینده و ناظر مسابقات بعهده فدراسندن فدتبال وسازمان لنگ خداهد بدد .

  مالی سازمان لنگ می باشد.مقررات براساس آئن  نامه بلنط فروشی و مسابقات بلنط فروشی و تبلنغات محنطی -2

 : بازی جوانمردانه ، مدال ها ، احکام و تبلیغات  13ماده

در هریك از رقابت های فدق الذکر منزبان مدظف است نسبت به نصب وررم جمهدری اسالمی ایران ، وررم فدراسندن -1

 اقدام نماید . ( FAIR PLAY) بازی جدانمردانه سازمان لنگ و فدتبال و وررم 

مان لنگ ، جام قهرمانی اهدا  و به مدیران ، بازیکنان و دیگر کیادر همیراه تینم    به تنم قهرمان جام حذفی از سدی ساز-2

 قهرمان ننز احکام و مد ال مربدطه تقدیم خداهد شد .

 تبلنغات محنطی ورزشگاه در اختنار سازمان لنگ منباشد-3

 و تفسیر دستور العمل: موارد پیش بینی نشده  14ماده 

ابتدا با تدجه به همسان بیددن بیه    ونش بننی نوده است آن بروز مداردی که درو سکدت ای  دستدرالعمل در صدرت  -1

 مراتبآین  نامه مذکدر هد شد و در صدرت فقدان مدضدع درآین  نامه مسابقات لنگ برتر مراجعه  و به آن استناد خدا
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و براساس قدانن  و مقررات تصمنم گنری می شدد و ای  تصمنم مطرح در هنتت رئنسه سازمان لنگ  سازمان لنگتدسط  

 نهایی و وایان یافته است و قابل اعتراض نخداهد بدد. 

 .تفسنر ای  مقررات برعهده سازمان لنگ می باشد-2

 رالعمل: دستوو اجرای تصویب :  15ماده 

ت رئنسیه سیازمان لنیگ مطیرح و در تیاری       هنتی می باشد و به ونونهاد کمنته مسابقات در ماده  15العمل با ای  دستدر

 در هنتت رئنسه فدراسندن فدتبال تصدیب گردید و از همن  تاری  الزم االجرا می باشد 13/5/1398

 

                                    

 


