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1212-1212قوانین بازی فوتسال   

 پایه ))برگزارکننده می تواند تغییراتی درقوانین زیراعمال نماید(( های ردهبرای فوتسال جوانان، پیشکسوتان، معلوالن و 

 اندازه زمین بازی 

 اندازه، وزن و جنس توپ 

  از زمین دروازهدو تیرک عمودی و ارتفاع تیرک افقی بین فاصله 

  و مدت زمان دو نیمه برابر برای وقت های اضافه( برابر نیمهمدت زمان بازی برای دو ( 

 پرتاب نکند((ا بطور مستقیم به نیمه زمین حریف دست توسط دروازه بان ))بطورمثال توپ ر محدودیت هایی در پرتاب توپ با 
 

یرات فیفا تغی به منظور بهره وری و توسعه فوتسال داخلی خود،همچنین به جهت اجازه به فدراسیون های ملی فوتبال برای انعطاف بیشتر 

 فوتسال مصوب کرده است: "رسته های"را در ارتباط با ذیل 

  ی جداگانه نیست و وضعیتی مشابه با فوتسال آقایان دارد. رستهفوتسال بانوان دیگر یک 

  اسیون ها و فیفا در مورد      ملی، کنفدرفدراسیون های  -محدویت های سنی برای جوانان و پیشکسوتان برداشته شده

 های سنی این رده ها مختار به تصمیم گیری می باشند.محدودیت 

  رده های پایه"هر فدراسیون ملی تعیین خواهد کرد که کدام رقابت ها در پایین ترین سطوح از فوتسال بعنوان فوتسال "

 شناخته می شوند.
 

 تاب توپ با دست توسط دروازه بانمحدودیت ها در پر  – پرتاب اوت دروازه
 

فیفا محدودیت های به خصوصی را درباره پرتاب توپ با دست توسط دروازه بان برای فوتسال جوانان، پیشکسوتان، معلوالن و رده های 

م که هر کدا  –ست پایه، مشروط به تصویب فدراسیون های ملی یا کنفدراسیونی که رقابت ها را سازماندهی می کند و یا فیفا مصوب کرده ا

 اشاره به محدودیت ها در )موارد  زیر( است: .مناسب باشد
 

 : خطاها و رفتار ناشایست  21قانون 
 
 یک ضربه آزاد غیرمستقیم اعالم می شود اگر دروازه بان هر کدام از تخلفات زیر را مرتکب شود:" 

].....[ 

  نماید )ضربه آزاد از جایی زده می شود که توپ  از خط میانیتوپ را به طور مستقیم به آن سمت خط میانی زمین پرتاب                

قررات داخلی            م به واسطهپایه  رده هایبرای فوتسال جوانان، پیشکسوتان، معلوالن و کرده است(، هرگاه این مورد عبور

 "غیر قانونی باشد.
 

 وت دروازه ا: پرتاب  21قانون 
 
    عالم ا فع تیم مقابلچنانچه دروازه بان توپ را به طور مستقیم  به سمت خط میانی زمین پرتاب نماید، یک ضربه آزاد غیر مستقیم به ن 

جوانان، پیشکسوتان، معلوالن و فوتسال  برایاز خط میانی عبور کرده است زده شود، هرگاه این مورد می شود، که باید از محلی که توپ 

 "باشد.مقررات داخلی غیر قانونی  به واسطهپایه  رده های
 

 فلسفه این محدودیت ترویج فوتسال خالقانه و تشویق برای توسعه فنی است. 
 

از فدراسیون های ملی تقاضا می شود تا درخصوص استفاده آنها از اصالحات ذکر شده و اینکه در کدام سطح استفاده می شود به فیفا 

دلیل )دالیل( استفاده از این اصالحات، می توان ایده ها و استراتژی های توسعه را ا توجه به این اطالعات، به ویژه اطالع رسانی کنند و ب

 شناسایی کرده و فیفا با اشتراک گذاری آنها به توسعه فوتسال در فدراسیون های ملی دیگر کمک نماید.

 در تغییرات

قوانین بازی 

 فوتسال
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 تیم مجاز به گرم کردن به طور همزمان هستند.بازیکن از هر  5حداکثر 

:  3قانون 

 بازیکنان

  تجهیزاتسایر 
 

سبک وزن  محافظ سر، ماسک های صورت و محافظ های زانو و بازو که از مواد نرم و روکش هایبطور مثال   –بی خطر  محافظتی  تجهیزات

 دارند.کاله لبه دار و عینک های ورزشی همانطور که دروازه بانان  مجاز است،  –ساخته شده است
 

برای مشخص شدن جانشینان و بازیکنانی که تعویض می شوند باید روی لباس یک کاور پوشیده شود تا شیوه اجرای تعویض کامل  کاورها:

 شود. کاور پوشیده شده باید رنگی متفاوت از رنگ لباس دو تیم و رنگ کاورهای تیم مقابل داشته باشد.
 

پیراهن بازیکن)محافظ های بازو( یا  های زانو و بازو: در صورت استفاده از محافظ های زانو و بازو باید رنگ آن با رنگ آستینمحافظ 

 یکی باشد و نباید بیش از حد برجسته )بیرون زده( باشد.شورت/شلوار )محافظ های زانو( 
 

 در فوتبال مصوب گردید و  به فوتسال منتقل شد:

               ( اضافه شدن دستگاه های الکترونیکی و سیستم های ردیابیEPTS) 

 ها، جمالت، تصاویر و تبلیغاتدن تبصره هایی در ارتباط با شعاراضافه ش 

 

:  4قانون 

 وسایل 

 بازیکنان

 
 وظایف و اختیارات

یا آنها را از زمین   اخطار می دهد و آنها تذکر می دهد،علیه مقامات رسمی تیم که رفتار مسئوالنه ندارند، اقدام الزم را به عمل می آورد وبه 

مربی ارشد حاضر در محوطه  ه نتوان متخلف را  شناسایی نمود،صورتی کدر اخراج می کند.بازی و محدوده مجاور آن از جمله محوطه فنی 

  .شده، می تواند روی نیمکت باقی بماندفنی تنبیه انضباطی را دریافت خواهد کرد. کادر پزشکی تیمی که مرتکب تخلف قابل اخراج 
 

 اجباری تجهیزات  –تجهیزات داوران 

 داوران باید تجهیزات زیر را داشته باشند:

 حداقل یک سوت 

 کارت های زرد و قرمز 

   (مسابقهدفترچه یادداشت )یا وسیله دیگری برای ثبت وقایع 

 تجهیزاتسایر 

 داوران مجاز هستند به استفاده از:

 برای برقراری ارتباط با سایر داوران مثل هدست و غیره  تجهیزات 

 سیستم های ردیابی و الکترونیکیهای  دستگاه(EPTS) و یا سایر وسایل کنترل آمادگی جسمانی 

 ها ممنوع است. استفاده داوران از هر وسیله  الکترونیکی دیگراز جمله دوربین

:  5قانون 

 داوران
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 کمک داور ذخیره
و مسابقاتی که کمک داور ذخیره تعیین می شود، نقش و وظیفه او باید مطابق با تبصره های ذکرشده در مقررات بازی در تورنمنت ها 

 فوتسال باشد.
 

 کمک داور ذخیره:

 .طبق مقررات مسابقات تعیین می شود و در صورتی که یکی از داوران قادر به ادامه قضاوت نباشد، جایگزین داور سوم می گردد 

  لحظات به داوران کمک می کند از جمله هر گونه وظایف اجرایی قبل، حین و بعد از مسابقه در صورتی که توسط داوران در تمامی

 .درخواست شده باشد

  به مسئوالن مربوطه درباره هرگونه رفتار ناشایست و یا هر اتفاقی که خارج از دید داور رخ داده باشد، گزارش   مسابقهبعد از

 وران را از هر گزارش که ارائه شده مطلع می سازد.ارسال می کند و دا

  رخ داده است را ثبت می نماید. مسابقهتمام اتفاقاتی که قبل، حین و بعد از 

 .یک کورنومتر دستی اضافه به همراه دارد تا زمانی که به سبب هرنوع اتفاق به آن نیاز باشد 

  مستقرشودمناسب  مکانبه منظور کمک به داوران برای ارائه هر گونه اطالعات مربوط به مسابقه، در. 

:  1قانون 

 سایر داوران

 

 دقیقه ای از بازی )و هر نیمه از وقت های اضافه( را نشان می دهد.   12وقت نگهدار با یک عالمت صوتی پایان هر نیمه 
 

  سوت زدن  زمانی که عالمت صوتی به صدا درآمد، وقت بازی به پایان می رسد، حتی اگر داوران برای پایان بازی به وسیله    

 عالمت نداده باشند.

  در صورتی که زمان بازی در لحظه اتمام باشد و یک ضربه آزاد مستقیم از شروع ششمین خطای جمع شونده یا ضربه پنالتی  

بات، هر کدام از ضری پایان یافته تلقی خواهد شد. ی که ضربه آزاد مستقیم یا ضربه پنالتی تکمیل شود، زمان بازاعالم گردد، وقت

 کامل شده تلقی می شود، هرگاه پس از آنکه توپ در بازی قرار گرفت، یکی از موارد زیر اتفاق بیافتد:
 
o .حرکت توپ متوقف یا از بازی خارج شود 

o  جمله زننده ضربه( به جز دروازه بان مدافع بازی شود.توپ توسط هر بازیکن )از 

o  ،بازی را برای تخلفی از زننده ضربه یا تیم او متوقف کنند.داوران 
 

  شده است،  عالمت صوتی اطالع رسانی پس از پایان وقت بازی که توسط وقت نگهدار از طریق  22و  2گل به ثمر رسیده طبق  قانون

 هد بود.تنها در شرایط باال مجاز خوا
 

 وقت  بازی در هیچ شرایط دیگری قابل تمدید نخواهد بود.

:  7قانون 

مدت 

 مسابقه
 

 
 بازی شروع شیوه اجرای ضربه

 .کلیه بازیکنان بجز بازیکن زننده ضربه ی شروع،  باید در نیمه زمین خود باشند
 

 توپ زمانی در بازی است که به آن ضربه زده شود و به وضوح حرکت کند.
 
به  کرنر ضربه یک شود، زننده ضربهوارد دروازه  مستقیماتوپ  چناچه گلی به ثمر رساند. حریف علیهمستقیما می توان شروع  ضربهاز 

 .ف اعالم می شودحرینفع 

 : 8قانون 

شروع و 

شروع 

 مجدد بازی
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 ( نمی باشد.(ضربه)هر دو تیم پنج ضربه ))پنالتی(( می زنند و دیگر سه )

 
مسابقه یا وقت اضافه و قبل از شروع ضربات از نقطه  پنالتی، یک تیم تعداد بازیکنان بیشتری )از جمله جانشینان( نسبت به اگر در پایان 

ام و نتیم حریف داشته باشد، می تواند انتخاب کند که تعداد بازیکنان خود را کم کرده تا با تعداد بازیکنان حریف برابر شود و داور باید از 

    .نمی تواند در ضربات شرکت نماید ،هر بازیکنی که از زدن ضربه محروم شده .یکنی که از زدن ضربه محروم شده، مطلع گرددشماره هر باز

 ) بجز شرایط خاص (
 

انتخاب اند می توبازیکنان بیشتری دارد،  اگر در حین زدن ضربات از نقطه پنالتی تعداد بازیکنان یکی از تیم ها کاهش یابد، تیمی که تعداد

وم رکند تعداد بازیکنان خود را کم کرده تا با تعداد بازیکنان حریف برابر شود و داور باید از نام و شماره هر بازیکنی که از زدن ضربه مح

 ) بجز شرایط خاص (.هر بازیکنی که از زدن ضربه محروم شده، دیگر  نمی تواند در ضربات از نقطه پنالتی شرکت نماید .شده مطلع گردد

:  22قانون 

تعیین 

نتیجه یک 

 مسابقه
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 دست زدن به توپ

 بجز برای دروازه بان ها در داخل محوطه جریمه خودشان، تخلف است اگر بازیکنی:
 
 از جمله حرکت دست یا بازوی خود به سمت توپ.دست یا بازوی خود لمس کند آگاهانه  توپ را با ، 

 مالکیت یا کنترل توپ را بدست آورد و سپس: بعد از اینکه توپ با دست یا بازو او برخورد کرد 

o ثمر برساند گلی در دروازه حریف به. 

o .یک فرصت گلزنی ایجاد کند 
 

 بجز برای دروازه بان ها در داخل محوطه جریمه خودشان، معموال تخلف است اگر بازیکنی:

 :توپ را با دست یا بازوی خود لمس کند زمانی که 

o  طبیعی بزرگتر کند.دست یا بازو بدن را به طور غیر 

o  دست یا بازو باالتر یا خارج سطح شانه بازیکن باشد) مگر اینکه بازیکن آگاهانه با قسمت دیگری از بدن خود با توپ بازی کرده و

 بعد توپ با دست یا بازو خودش تماس پیدا کند(
 

 با دست یا بازویش دیگری که به او نزدیک است  بازیکنتخلفات باال اعمال می گردد حتی اگر توپ مستقیما از سر یا بدن ) از جمله پا( 

 تماس پیدا کند.
 

 به جز تخلفات باال، معموال )در شرایط زیر(تخلف هند نیست اگرتوپ با دست یا بازو بازیکن تماس پیدا کند:

o به طور مستقیم از سر یا بدن )از جمله پا( خود بازیکن 

o  نزدیکی قرار دارد.فاصله  به طور مستقیم از سر یا بدن )از جمله پا( بازیکن دیگری که در 

o .اگر دست یا بازو به بدن نزدیک باشد و بدن را به طور غیر طبیعی بزرگتر نکند 

o ز نه اینکه ا اما، زمانی که بازیکن زمین می خورد و به منظور نگه داشتن بدن، دست یا بازو او بین زمین و بدن قرار گرفته است

 بغل یا عمودی از بدن باز شود.
 

ن در  داخل محوطه جریمه خودی به دروازه بان هم مثل سایر بازیکنان محدودیت های مشابهی را خارج از محوطه جریمه دارد. اگر دروازه با

 ابل اعالم می شود اما  هیچ تنبیه انضباطیغیر مستقیم به نفع تیم مق آزاد صورتی که مجاز  به این کار نباشد یک ضربهتوپ دست بزند در

 برای او وجود ندارد .
 

 (DOGSOجلوگیری از گل یا فرصت آشکار گلزنی )

در داخل محوطه جریمه خودی مرتکب تخلفی روی حریف شود که فرصت آشکار گل زنی را از او سلب نماید و داور یک  یبازیکن هرگاه 

           در تمامی شرایط دیگرشد، بازیکن متخلف اخطار می گیرد، تخلف، اقدامی برای بازی با توپ باضربه پنالتی اعالم کند، در صورتی که 

 ) برای مثال گرفتن، کشیدن، هل دادن، امکان بازی با توپ نباشد و غیره( بازیکن متخلف بایداخراج گردد.

 

 

:  21قانون 

خطاها و 

رفتارهای 

رفتار 

 ناشایست
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بازیکن، بازیکن اخراج شده، جانشین یا مقامات رسمی تیم که بدون اجازه یکی از داوران وارد زمین بازی شوند یا شیوه انجام تعویض را 

، با ارتکاب به تخلفی تیم مقابل را از یک گل یا یک فرصت آشکار گلزنی نمایند، برای تخلف قابل اخراج دخالت کنندنقض نمایند و در بازی 

 ت.مقصر اس
 

 برای تشخیص جلوگیری از فرصت آشکار گلزنی باید موارد زیر در نظر گرفته شود:

                                  فاصله بین تخلف و دروازه 

              جهت کلی بازی 

                    احتمال حفظ یا بدست آوردن کنترل توپ 

  همچنین دروازه بان                                                                                                  و تعداد مدافعان و محل استقرار 

  یا نه.))اینکه دروازه توسط دروازه بان محافظت می شود یا خیر(( باشداینکه دروازه بدون محافظت 

آن قرار گرفته باشد، بدان معناست که هیچ تخلفی که که از فرصت آشکار  اگر دروازه بان در مقابل دروازه خودی برای محافظت از

 حتی اگر این صحنه سایر معیارهای فرصت آشکار گلزنی را داشته باشد. گلزنی جلوگیری نماید، نمی تواند اتفاق بیفتد.
 

ا اینکه در خارج  از محوطه جریمه با تخلف اگر دروازه بان مرتکب تخلفی شود که تیم حریف را از یک فرصت آشکار گلزنی محروم کند ی  

دافع کن از تیم مدر صورتی که دروازه بدون محافظ باشد یا اینکه یک بازی، هند، تیم حریف را از یک گل یا فرصت آشکار گلزنی محروم کند

 .مقصر می باشدی جلو گیری کرده فرصت آشکار گل زنپشت دروازه بان دروازه را محافظت کرده باشد، دروازه بان برای تخلفی که از یک در
 

 (هن )صحناگر تعداد بازیکنان تیم مهاجم از تعداد بازیکنان تیم مدافع )به جز دروازه بان( که از دروازه محافظت می کند بیشتر باشد، ای

  بعنوان جلوگیری از فرصت آشکار گلزنی تلقی می گردد.
 

 ها و رفتار ناشایستشروع مجدد بازی بعد از خطا

 بازی باشد، بازی مطابق با تصمیم قبلی مجددا شروع می شود.اگر توپ خارج از 
 

 :زمانی که که توپ در  بازی باشد

چنانچه تخلفی در خارج از زمین بازی توسط یک بازیکن علیه یک بازیکن، جانشین و یا مقام رسمی تیم خودی اتفاق بیفتد،  بازی با یک 

 شروع می شود.فاق افتاده، مجددا ف اتزی در نزدیکترین فاصله به محلی که تخلضربه آزاد غیرمستقیم از روی خط مر
 

اگر بازیکنی با شی نگه داشته شده در دست )کفش، ساق بند و غیره( با توپ تماس ایجاد نماید، بازی با یک ضربه آزاد مستقیم )یا ضربه 

 پنالتی( مجددا شروع می شود.

:  21قانون 

ا و خطاه

        رفتار 

 نا شایست

 

که با ششمین خطای جمع شونده شروع می شود، در حال اجراست و حریف مانع زننده ضربه از حرکت به آزاد مستقیم  زمانی که یک ضربه

 کرده باشد.متری را رعایت   5اصله  سمت توپ گردد، باید اخطار بگیرد، حتی اگر بازیکن خاطی حداقل ف

:  23قانون 

 ضربه های

 آزاد
 

 .باشدروی آن یا  ردهخط دروازه را لمس ک شپاییک زده می شود، دروازه بان مدافع باید حداقل قسمتی از  ضربه به توپبا پا که  زمانی
 

 توپ زمانی در بازی است که با پا به آن به طرف جلو ضربه زده شود و به وضوح حرکت کند.
 

ضربه از حرکت به سمت توپ گردد، باید اخطار بگیرد، حتی اگر بازیکن  زمانی که یک ضربه پنالتی در حال اجراست و حریف  مانع زننده

 متر را رعایت کرده باشد.  5خاطی حداقل فاصله  

:  24قانون 

ضربه 

 پنالتی



 

8 
 

 زمانی که تمام توپ از روی زمین یا هوا از خط طولی عبور کند یا  در حین بازی توپ به سقف برخورد کند، به نفع تیم مقابل بازیکنی که

 آخرین مرتبه توپ را لمس کرده، ضربه اوت اعالم می شود.
 

 از ضربه اوت نمی توان به طور مستقیم گلی به ثمر رساند:

  .اگر توپ وارد دروازه تیم حریف شود، پرتاب اوت دروازه اعالم می شود 

 .اگر توپ وارد دروازه زننده ضربه شود، یک ضربه کرنر اعالم می شود 

 شیوه اجرا: 
 

 زدن ضربه به توپ: در لحظه

 .توپ باید به صورت ساکن درمحلی که از زمین خارج شده یا نزدیک ترین نقطه تماس با سقف، روی خط طولی باشد 
 
  متری از نقطه ای روی خط طولی که ضربه اوت زده می شود، بایستند. 5کلیه بازیکنان حریف باید حداقل در فاصله 

 توپ زمانی در بازی است که با پا به آن ضربه زده شود و به وضوح حرکت نماید. 
 

  داده که تیم آماده به جریان انداختن توپ در بازی  عالمتتوپ باید توسط تیمی که آماده به جریان انداختن توپ در بازی است، یا داور 

 در بازی قرار بگیرد. ثانیه 4ظرف مدت  می باشد،
 

ت زده شود و بعد از این که توپ در بازی قرار گرفت، بدون تماس با هر بازیکن دیگری از همان خط طولی به خارج از زمین بازی اگر ضربه او

 برود، ضربه اوت از همان نقطه توسط تیم مقابل مجددا زده می شود.
 

توپ، آگاهانه توپ را به حریف بزند ولی این عمل را اگر بازیکنی در حالی که ضربه اوت را به درستی می زند، به منظور بازی کردن مجدد با 

 با بی احتیاطی یا بی پروایی یا نیروی بیش از حد انجام ندهد، داور اجازه می دهد تا بازی ادامه یابد.
 

 بازیکن زننده ضربه تا وقتی که بازیکن دیگری توپ را لمس نکرده باشد، نباید توپ را دوباره لمس کند.
 

:  25قانون 

 اوتضربه 

 

 شیوه اجرا:
 

 می شود. و یا رها توپ از هر نقطه ای در محوطه جریمه توسط دروازه بان تیم مدافع پرتاب  

 .توپ  زمانی در بازی است که پرتاب یا رها شود و به طور واضح حرکت کند 

 آماده به جریان انداختن توپ در که تیم عالمت داده ، یا داور ه جریان انداختن توپ در بازی استتوپ باید توسط تیمی که آماده ب

 در بازی قرار گیرد. ثانیه 4ظرف مدت  بازی است،

 .تا زمانی که توپ در بازی قرار گیرد، بازیکنان حریف باید خارج از محوطه جریمه باشند 

 

:  21قانون 

اوت پرتاب 

 دروازه 

 

 
 
 


