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 : اهداف 1ماده 
 

 توسعه رشته ورزشی فوتسال در کشور 1-1

 شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی در فوتسال کشور 1-2

 الزم برای تیم های ملی فوتسال کشورتوسعه و تقویت باشگاه های ورزشی و ایجاد پشتوانه  1-3

 ایجاد رقابت های سالم و ارزنده و ارتقاء سطح کمی و کیفی مسابقات  1-4

 تربیت و تأمین نیروی انسانی کارآمد در زمینه های فنی و اجرایی 1-5
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 : ضوابط و شرایط عمومی 2ماده 
 

رده  ،لیگ مناطق (  و ، لیگ دسته اول ، لیگ دسته دوم بزرگساالن ) لیگ برتراین مسابقات در رده های سنی  2-1

، لیگ دسته اول و لیگ  رده سنی جوانان ) لیگ برتر ،، لیگ دسته اول و لیگ مناطق (  سنی امید ) لیگ برتر

لیگ دسته اول و  ، لیگ دسته اول و لیگ مناطق ( و رده سنی نونهاالن ) رده سنی نوجوانان ) لیگ برتر ،مناطق ( 

 . لیگ مناطق ( زیر نظر سازمان لیگ فوتسال برگزار می گردد

دبیرکل  25/60/1355مورخه  5515355براساس ابالغیه شماره  شرکت کننده در مسابقاتباشگاه های  2-2

یط ذیل در صورتی اجـازه حضور در مسابقات را دارند که دارای شرا محترم فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

 باشند :

  مربوطهه کل ورزش و جوانان استان ادار 5سوی کمسیون ماده پروانه تأسیس و مجوز فعالیت رسمی از  ارائه 2-2-1

  در اداره ثبت شرکت هاطبق قانون تجارت بـاشگاه  ارائه مستندات ثبت 2-2-2

  ممهور به مهر و امضاء مجاز باشگاه ارائه اساسنامه باشگاه 2-2-3

 اعالم امضاء مجاز مدیرعامل باشگاه مطابق آگهی روزنامه رسمی  2-2-4

ارائه آئین نامه های داخلی و انضباطی مطابق با مفاد اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران و  2-2-5

  FIFAو  AFCقوانین 

تصمیمات ارکان قضایی فدراسیون تبعیت از کلیه باشگاه های حاضر در مسابقات لیگ فوتسال کشور متعهد به  2-3

ریق ارکان قضایی فدراسیون فوتبال کلیه اختالفات و دعاوی خویش از ط فوتبال جمهوری اسالمی ایران ، طرح

 عدم برقراری ارتباط ورزشی با نیز و  (CAS)ورزش  دیوان بین المللی جمهوری اسالمی ایران و

کن قضایی رده و یا اشخاصی که به موجب احکام قطعی مجموعه هایی که از عضویت فدراسیون فوتبال معلق ش

 . می باشندفدراسیون فوتبال محروم شده اند ، 
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 : ضوابط نقل و انتقاالت باشگاه ها و استفاده از نام ، عنوان ، لوگو و برند آنها  3ماده 
 

ضوابط نقل و انتقاالت باشگاه ها و استفاده از نام ، عنوان ، لوگو و برند آنها مطابق دستورالعمل راجع به نقل و 

و اصالحی جلسه  11/16/1350انتقاالت باشگاه ها و استفاده از نام ، عالمت ، لوگو و برند آنها مصوب جلسه مورخه 

طی نامه شماره مجدداً جمهوری اسالمی ایران می باشد که هیأت رئیسه فـدراسیون فوتبال  31/64/1351مورخـه 

از سوی دبیرکل محترم فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران ابالغ گردیده  62/61/1355مورخه  5515141

 . است
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 : ضوابط مالی 4ماده 
 

ایست پیرو می ب 1466-1461فوتسال کشور در فصل مسابقاتی لیگ های شرکت کننده در مسابقات باشگاه  4-1

در حق شرکت مبلغ هیأت رئیسه سازمان لیگ فوتسال و مطابق جدول ذیل  61/62/1466مورخه  ه جلسهمصوب

  http://dbffiri.irمسابقات را در سامانه ثبت نام الکترونیکی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران به آدرس 

 . آنالین پرداخت نمایندبه صورت 

الزم به ذکر است که عدم پرداخت حق شرکت در مسابقات در موعد مقرر به منزله انصراف از حضور در مسابقات  

 . مذکور تلقی خواهد شد

 مبلغ حق شرکت نوع مسابقات ردیف

 ریال 111/111/811 مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور 1

 ریال 111/111/511 کشورمسابقات لیگ دسته اول فوتسال  2

 ریال111/111/311 مسابقات لیگ دسته دوم فوتسال کشور 3

 ریال 111/111/141 مسابقات لیگ مناطق فوتسال کشور در رده سنی بزرگساالن 4

 ریال 111/111/121 مسابقات لیگ برتر فوتسال کشوردر رده سنی امید 5

 ریال 111/111/121 امیدمسابقات لیگ دسته اول فوتسال کشور در رده سنی  6

 ریال 111/111/121 مسابقات لیگ مناطق فوتسال کشور در رده سنی امید 7

 ریال 111/111/121 مسابقات لیگ برترفوتسال کشور در رده سنی جوانان 8

 ریال 111/111/121 مسابقات لیگ دسته اول فوتسال کشور در رده سنی جوانان 9

 ریال 111/111/121 کشور در رده سنی جوانانمسابقات لیگ مناطق فوتسال  11

 ریال 111/111/121 مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور در رده سنی نوجوانان 11

 ریال 111/111/121 مسابقات لیگ دسته اول فوتسال کشور در رده سنی نوجوانان 12

 ریال 111/111/121 مسابقات لیگ مناطق فوتسال کشور در رده سنی نوجوانان 13

 ریال 111/111/91 مسابقات لیگ دسته اول فوتسال کشور در رده سنی نونهاالن 14

 ریال 111/111/91 مسابقات لیگ مناطق فوتسال کشور در رده سنی نونهاالن 15
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می بایست پیرو  1466-1461فوتسال کشور در فصل مسابقاتی لیگ باشگاه های شرکت کننده در مسابقات  4-2

ل جمهوری اسالمی ایران سرپرست محترم دبیرکلی فدراسیون فوتبا 25/12/1355مورخه  5525591ابالغیه شماره 

فدراسیون فوتبال  عضویتمطابق جدول ذیل در سامانه مبلغ حق عضویت اعضاء حقوقی و حقیقی خویش را 

 . پرداخت نمایند http://reg.ffiri.ir جمهوری اسالمی ایران به آدرس 

 

 نوع مسابقات ردیف
مبلغ حق عضویت 

 باشگاه

مبلغ حق عضویت 

 بازیکنان و کادر

 ریال111/511/3 ریال111/111/11 مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور 1

 ریال 111/811 ریال111/411/3 مسابقات لیگ دسته اول فوتسال کشور 2

 ریال111/581 ریال111/411/3 مسابقات لیگ دسته دوم فوتسال کشور 3

 ریال111/491 ریال111/511/2 مناطق فوتسال کشور در رده سنی بزرگساالنمسابقات لیگ  4

 ریال111/491 ریال111/511/2 مسابقات لیگ برتر فوتسال کشوردر رده سنی امید 5

 ریال111/491 ریال111/511/2 مسابقات لیگ دسته اول فوتسال کشور در رده سنی امید 6

 ریال111/491 ریال111/511/2 سنی امیدمسابقات لیگ مناطق فوتسال کشور در رده  7

 ریال111/491 ریال111/511/2 مسابقات لیگ برترفوتسال کشور در رده سنی جوانان 8

 ریال111/491 ریال111/511/2 مسابقات لیگ دسته اول فوتسال کشور در رده سنی جوانان 9

 ریال111/491 ریال111/511/2 مسابقات لیگ مناطق فوتسال کشور در رده سنی جوانان 11

 ریال111/491 ریال111/511/2 مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور در رده سنی نوجوانان 11

 ریال111/491 ریال111/511/2 مسابقات لیگ دسته اول فوتسال کشور در رده سنی نوجوانان 12

 ریال111/491 ریال111/511/2 مسابقات لیگ مناطق فوتسال کشور در رده سنی نوجوانان 13

 ریال111/491 ریال111/511/2 مسابقات لیگ دسته اول فوتسال کشور در رده سنی نونهاالن 14

 ریال111/491 ریال111/511/2 مسابقات لیگ مناطق فوتسال کشور در رده سنی نونهاالن 15
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 دبیرکل محترم فدراسیون فوتبال جمهوری 60/16/1355مورخه  5526461مطابق دستورالعمل شماره  4-3

اساسنامه هیأت های فوتبال  31ماده  3اسالمی ایران ، حق خروج از استان بازیکنان و مربیان فوتسال بر اساس بند 

 : استانها به شرح جدول ذیل می باشد

 

دبیرکل محترم فدراسیون فوتبال  15/65/1355مورخه  5513939شماره الزم به ذکر است مطابق دستورالعمل 

مبداء می بایست فرم مربوطه خروج از استان را ضمن تکمیل جمهوری اسالمی ایران ، هیأت های فوتبال استان 

  اطالعات درخواستی به سازمان لیگ فوتسال ارائه نمایند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبلغ خروج از استان عنوان ردیف

 ریال 111/111/51 کشور در رده سنی بزرگساالن بازیکنان و مربیان عضو باشگاه های لیگ برتر فوتسال 1

 ریال 111/111/61 سرمربیان عضو باشگاه های لیگ برتر فوتسال کشور در رده سنی بزرگساالن 2

 ریال 111/111/21 بازیکنان و مربیان عضو باشگاه های لیگ دسته اول فوتسال کشور در رده سنی بزرگساالن 3

 ریال 111/111/21 دسته اول فوتسال کشور در رده سنی بزرگساالن سرمربیان عضو باشگاه های لیگ 4

 ریال 111/111/8 بازیکنان و مربیان عضو سایر باشگاه های سایر لیگ های فوتسال کشور در رده سنی بزرگساالن 5

 ریال 111/111/6 سرمربیان عضو سایر باشگاه های سایر لیگ های فوتسال کشور در رده سنی بزرگساالن 6
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 : وظایف هیأت های فوتبال استانی و باشگاه های میزبان در زمینه برگزاری مسابقه 5ماده 
 

با الویت اول و دوم برای انجام را ، دو سالن ورزشی  هستندمؤظف ها در ابتدای فصل مسابقاتی باشگاه  5-1

بدین منظور  . تأیید قرار گیردتا مورد بررسی و نمایند به سازمان لیگ فوتسال معرفی هستند مسابقاتی که میزبان 

د ، ننمایمی ، تمام بازی های خانگی خود را در یک سالن ورزشی واحد برگزار باشگاه ها در طول فصل مسابقاتی 

و در موعد قانونی یک هفته قبل از برگزاری مسابقه  ط پیش بینی نشده و خارج از کنترلکه با بروز شرایآن مگر 

 . باشندیش سازمان لیگ فوتسال مجبور به استفاده از سالن ورزشی دوم خو مزبور با تأیید

چنانچه سالن ورزشی اول و دوم معرفی شده ، آماده برگزاری نباشند یا از شرایط بازی و تأیید اولیه خارج شوند ، 

     تخاب و معرفیان را ساً ، یک سالن ورزشی در یکی از شهرهای استان یا خارج از استانأسازمان لیگ فوتسال ر

 . می نماید تا بازی در آن سالن ورزشی برگزار شود

باشگاه ها در طول فصل مسابقاتی مؤظف هستند تمام بازیهای خانگی خود را در شهری که در ابتدای فصل   5-2

مجاز به  یی نموده اند ، برگزار نمایند و در طول فصل مسابقاتی به هر دلیلفمسابقاتی به سازمان لیگ فوتسال معر

 یش و یا خارج از استان نمی باشند .وتغییر شهر محل بازی خود به هر نقطه ای از استان مربوطه خ

را تحت  خویش بقاتمسابرگزاری سالن ورزشی محل مسابقاتی وع فصل باشگاه ها مؤظف هستند قبل از شر  5-3

خواهد عهده باشگاه  ب هر گونه اتفاق براین صورت عواق در غیرکه ولیت مدنی و حوادث قرار دهند ؤپوشش بیمه مس

 بود .

و  باشگاه های حاضرسوی تعیین شهرهای میزبان مسابقات مجتمع با توجه به درخواست های مطرح شده از  5-4

و رعایت استانداردهای الزم از قبیل دارا بودن سالن های ورزشی استاندارد و هتل مناسب  هیأت های فوتبال استانی

از سوی سازمان لیگ فوتسال تعیین  . . . ان ، ناظران داوری و نمایندگان سازمان لیگ فوتسال وجهت اسکان داور

 . خواهد شد

همچنین اگر باشگاهی که میزبان مسابقات مجتمع است ، به هر دلیلی پس از اعالم برنامه مسابقات از میزبانی 

 . انصراف دهد ، بالفاصله از جدول مسابقاتی حذف خواهد شدمسابقات 

می بایست  گردد باشگاه میزبان با هماهنگی هیأت فوتبال استان  به صورت مجتمع برگزار میدر مسابقاتی که  5-5

 . نسبت به معرفی سالن دوم استاندارد و مناسب اقدام نماید

ملزومات ناسب با فصل ) شامل سه وعده غذایی ، آب آشامیدنی ، میوه و سایر تم تغذیه ،تأمین محل اسکان  5-0

نمایندگان سازمان و تسهیل در رفت و آمد از مبادی ورودی شهر میزبان تا هتل محل اسکان و بالعکس  پذیرایی (

      لیگ فوتسال ، ناطران داوری و داوران اعزامی از سوی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران و پرداخت

 باشگاه میزبان می باشد که  روز بعد از مسابقه برعهدهتا صبح هزینه های مربوطه از ظهر روز قبل از مسابقه 

 . صورت خواهد پذیرفت یزباناز سوی هیأت فوتبال استان م این امورهماهنگی 
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می بایست هتل محل اسکان نمایندگان سازمان لیگ فوتسال ، ناظران داوری و داوران مجزا از محل اقامت تیم  5-1

های میزبان و میهمان مسابقه باشد و محل آن نیز به صورت مکتوب از سوی باشگاه ها به سازمان لیگ فوتسال 

 تا مورد تأیید این سازمان قرار گیرد .اعالم 

نمایندگان سازمان لیگ فوتسال ، سه هتل مناسب جهت اسکان نباشد ،  ، ل برگزاری مسابقهاگر در شهر مح  5-9

 اسکان یابند .ولی در طبقات مجزا بایستی در هتل محل اقامت تیم میهمان  ناظران داوری و داوران

 یشساعت قبل از شروع مسابقه در شهر میزبان حضور داشته و محل استقرار خو 24تیم ها می بایست حداقل  5-5

را توسط مدیر تیم به نماینده اعزامی سازمان لیگ فوتسال ، باشگاه میزبان و هیأت فوتبال استان میزبان اعالم 

 . داشته باشند حضورمسابقه دقیقه قبل از شروع بازی در سالن  15نمایند و حداقل 

و یا شروع نیمه دوم ، تأخیر ایجاد نماید در اولین موقع بازی اعم از آغاز نیمه اول تیمی که در برگزاری به  هر 5-16

 مرتبه به ازاء هر دقیقه دو میلیون ریال جریمه می شود و این مبلغ برای دفعات بعدی نسبت به قبل دو برابر 

 می گردد .مجاسبه 

اگر این تأخیر توسط اشخاص حقیقی صورت گیرد ، منحصراً شخص حقیقی جریمه نقدی می شود و در تبصره : 

 تکمیلی به کمیته انضباطی معرفی گردد . تنبیهاتصورت تکرار ممکن است عالوه بر جریمه مالی ، جهت اعمال 

 45سه تمرینی رسمی باشگاه میهمان حق دارد یک جل دسته اول فوتسال کشور وبرتر  در مسابقات لیگ 5-11

برگزار نماید . این تمرین رسمی یک روز پیش از مسابقه و در همان ساعتی  محل مسابقهدقیقه ای در سالن ورزشی 

 .  که قرار است مسابقه انجام شود به تیم میهمان اختصاص داده می شود

حقوق قانونی تیم میهمان برای در صورتی که سالن ورزشی به صورت اجاره در اختیار تیم میزبان باشد ، بایستی 

 انجام تمرین پیش از مسابقه تضمین شده باشد .

نفر توپ جمع کن با لباس  4، حضور کشی مناسب زمین مسابقه آماده نمودن سالن مسابقه ، خط  5-12

تی کشی زمین و مسؤولیت هماهنگی الزم با کلیه مبادی  تصدیمنفر حاملین برانکارد و  2حضور  ،متحدالشکل 

 . بر عهده هیأت فوتبال استان میزبان می باشدجهت برگزاری مسابقه  یربط ذ

شب قبل از برگزاری مسابقه در محلی که نماینده  21ساعت  رأسمسابقه برای برگزاری جلسه هماهنگی  5-13

سازمان لیگ فوتسال اعالم می نماید ، با حضور مدیران تیم های میزبان و میهمان ، نماینده تام االختیار هیأت 

 حاًفوتبال استان میزبان ، نمایده حراست اداره کل ورزش و جوانان استان میزبان و نماینده نیروی انتظامی ) ترجی

 . فرماندهی میدان ( برگزار خواهد شد

بدیهی است حضور افراد مسؤول در جلسه هماهنگی به منزله الزام حضور فیزیکی و مسؤولیت آنان در زمان برگزاری 

 . مسابقه نیز می باشد
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لن درصد از ظرفیت قابل استفاده تماشاگران سا 16باشگاه و هیأت فوتبال استان میزبان بایستی حداقل  5-14

 . پشت نیمکت تیم میهمان ( را منحصراً در اختیار طرفداران تیم میهمان قرار دهد ورزشی ) ترجیحاً

در صورت انجام بلیط فروشی برای مسابقات ، باشگاه میزبان مسؤول فروش بلیط برای تماشاگران بوده و  5-15

 . استان میزبان تقسیم می گردد سهم هیأت فوتبال 36سهم باشگاه میزبان و% 16درآمد حاصله آن به صورت %

قبل از  دقیقه 36در هیأت فوتبال استان میزبان بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که اسامی بازیکنان دو تیم  5-10

دقیقه قبل از شروع بازی آیاتی از کالم اهلل مجید از بلندگوی  4شروع بازی از بلندگوی سالن ورزشی اعالم و در 

 به جز اعالم نام زننده گل  بازیبه محض شروع بازی تا زمان اتمام بلندگوی سالن سالن ورزشی پخش گردد و 

   . خاموش باشد می بایستو میهمان تیم های میزبان 

الزم به ذکر است هرگونه اعالم خیرمقدم به مسؤولین کشوری و استانی بایستی با هماهنگی نماینده سازمان لیگ 

ازی صورت پذیرد و در صورت هماهنگی با نماینده سازمان لیگ فوتسال جهت دقیقه قبل از شروع ب 5فوتسال و تا 

دقیقه به شروع نیمه دوم بازی می توان از بلندگوی سالن  5اجرای مراسمات مذهبی و ملی در بین دو نیمه بازی تا 

 ورزشی استفاده نمود .

 DVDباشگاه میزبان با هماهنگی هیأت فوتبال استان مؤظف است با هزینه خویش یک نسخه کامل از  5-11

مسابقه را پس از اتمام مسابقه به ناظر داوری ارائه نموده و نسخه کامل دیگر را روز بعد از مسابقه به سازمان لیگ 

از کیفیت مناسب  DVDین نمایند که فوتسال ارسال نماید. باشگاه و هیأت فوتبال استان میزبان باید تضم

 برخوردار بوده و کل زمان مسابقه را پوشش می دهد .

در صورت عدم ضبط بازی به صورت کامل یا عدم تحویل و ارسال آن باشگاه قصورکننده مشمول جریمه نقدی تا 

 . مبلغ بیست میلیون ریال خواهد شد
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 : ضوابط  اجرایی مسابقات 6ماده 
 

 : عبارست از ندی شروع مسابقات رسمیزمان ب 0-1

 

 حضور نماینده سازمان لیگ فوتسال ، ناظر داوری و داوران قبل از برگزاری  دقیقه 91

 آخرین فرصت حضور تیم ها در سالن ورزشی و ارائه فهرست اسامی بازیکنان دقیقه قبل از برگزاری 75

 ها توسط نماینده سازمان لیگ فوتسالتأیید لیست اسامی تیم  دقیقه قبل از برگزاری 61

 گرم کردن هر دو تیم در زمین مسابقه دقیقه قبل از برگزاری 51

 سالن یمعرفی اسامی بازیکنان از طریق بلندگو دقیقه قبل از برگزاری 31

 پایان زمان گرم کردن و ترک زمین توسط تیم ها  دقیقه قبل از برگزاری 21

 استقرار کادر فنی و بازیکنان در محل نیمکت ذخیره دقیقه قبل از برگزاری  11

 حضور هر دو تیم در تونل جهت چک نهایی توسط داوران دقیقه قبل از برگزاری 8

 ورود نماینده سازمان لیگ و داوران و تیمها به داخل زمین مسابقه دقیقه قبل از برگزاری 6

 برداری از تیم ها توسط عکاسان و قرعه کشی داور شروع مراسم قبل از بازی ، عکس دقیقه قبل از برگزاری 4

 آغاز مسابقه رأس ساعت مقرر

 
یقه ای مفید و یک وقت استراحت دق 26مفید است که از دو نیمه  دقیقه 46فوتسال هر مسابقه مدت زمان  0-2

دقیقه استراحت بین دو نیمه از سوت پایان نیمه اول تا  15دقیقه ای بین دو نیمه تشکیل می شود که مدت 15

 سوت شروع نیمه دوم محاسبه می گردد . 

در مسابقات مرحله پلی آف ) الزام به حصول نتیجه ( اگر وقت عادی با نتیجه مساوی به اتمام برسد وقت اضافی در 

 د در نظر گرفته خواهد شد .دقیقه ای مفی 5نیمه  دو

ضربه پنالتی برای دو تیم از نقطه پنالتی زده می شود تا برنده  5وقت اضافه نیز نتیجه برابر شد ، اگر بعد از دو نیمه 

 مشخص شود . 

برگزاری یا عدم برگزاری مسابقه از اختیارات داور مسابقه با هماهنگی نماینده سازمان لیگ فوتسال و کسب  0-3

 . تکلیف از سازمان لیگ فوتسال مقدور می باشد

ساعت  24در صورت اعالم از سوی نماینده سازمان لیگ فوتسال و داور مسابقه ، جهت برگزاری مسابقه با  ضمناً

ساعت در شهر میزبان مسابقه حضور  24از سازمان لیگ فوتسال ، تیم ها می بایست به مدت   تأخیر با کسب نظر

 . داشته باشند



12 

 

 اه آمبوالنس مجهز به دستگاه شوک در صورت عدم حضور عوامل الزامی برای برگزاری مسابقه از قبیل دو دستگ 0-4

دقیقه به تیم میزبان فرصت مهیا  36کثر تا حداداور مسابقه پزشک و عوامل نیروی انتظامی ،  ، AEDاکسترنال 

لیگ فوتسال در صورتی که  سازماننماینده نمودن موارد مذکور را می دهد و پس از اتمام این فرصت و کسب نظر 

دقیقه ای دوم موارد ذکر شده جهت برگزاری مسابقه آماده خواهد شد ،  36اطمینان حاصل نماید با ارائه فرصت 

دقیقه دوم  36را در اختیار تیم میزبان قرار خواهد داد و در صورت عدم حصول نتیجه در وم ددقیقه ای  36فرصت 

 . ، ضمن انجام ندادن بازی مراتب را جهت تصمیم گیری الزم به سازمان لیگ فوتسال گزارش خواهد نمود

زی در سالن محل دقیقه قبل از شروع با 15الزم به ذکر است که تمامی عوامل الزامی مورد اشاره می بایست 

 . برگزاری مسابقه حضور داشته باشند

در زمان  شروع هر مسابقه در هر رده ای از مسابقات ، می بایست اسکوربورد سالن ورزشی به صورت سالم و  0-5

در غیر این صورت ، نماینده سازمان لیگ  . قابل استفاده تحویل نماینده سازمان لیگ فوتسال و داوران بازی گردد

 36ل با کسب تکلیف از سازمان لیگ فوتسال مؤظف است تا زمان تحویل اسکوربورد سالم در یک فرصت فوتسا

اما اگر در طول بازی به هر دلیلی اسکوربورد سالن ورزشی از کار  . دقیقه ای ، از برگزاری مسابقه استنکاف نماید

 . افتاد ، می توان با کورنومتر بازی را به اتمام رساند

تأیید و معرفی شده از سوی سازمان لیگ فوتسال  می بایست با توپ های مورد فوتسال کشورکلیه مسابقات  0-0

 . برگزار گردد

( انحصاری باشگاه و درج آن بر روی البسه   Logoهر باشگاه می تواند نسبت به طراحی و معرفی عالمت ) 0-1

تی است از یک سو بر حفظ و انسجام اعضای باشگاه با ورزشی بازیکنان و همراهان اقدام نماید ، این نماد هوی

 . یکدیگر و از سوی دیگر بازگو کننده مظهر وحدت سازمان یافته هر باشگاه فرهنگی ورزشی می باشد

 : عبارتند ازفوتسال وسایل اجباری و اساسی بازیکنان  0-9

پیراهن آستین دار ) کوتاه یا بلند ( که در صورت استفاده از زیرپیراهنی رنگ آن می بایست با رنگ آستین  0-9-1

پیراهن یکی باشد و بر روی بازوی چپ آرم بازی جوانمردانه و بر روی بازوی راست لوگوی سازمان لیگ فوتسال 

 . گردد میالصاق 

 آن بایستی با رنگ اصلی یا زمینه شورت یکی باشد .  شورت که در صورت استفاده از زیرشورتی رنگ 0-9-2

 جوراب ساق بلند 0-9-3

 ساق بند 0-9-4

 کفش فوتسالی 0-9-5
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 : عبارت است از لباس بازیکنانکلی شرایط  0-5

 

 اندازه حداکثری عنوان ردیف

 2cm211 اندازه آرم و لوگوی باشگاه بر روی سینه چپ بازیکن 1

 2cm51 باشگاه بر روی شورت بازیکناندازه آرم و لوگوی  2

 2cm51 اندازه آرم و لوگوی باشگاه بر روی ساق جوراب بازیکن 3

 2cm21 اندازه آرم و لوگوی تولیدکننده لباس بر روی سینه راست بازیکن 4

 2cm25 اندازه آرم و لوگوی تولیدکننده لباس بر روی شورت بازیکن 5

 2cm25 لباس بر روی ساق جوراب بازیکناندازه آرم و لوگوی تولیدکننده  6

 2cm211 اندازه تبلیغات روی سینه و پشت پیراهن بازیکن 7

 2cm5/7تا  2cm5 اندازه ارتفاع نام بازیکن پشت پیراهن بازیکن 8

 2cm35تا  2cm25 ارتفاع شماره پشت لباس پیراهن بازیکن 9

 2cm15تا  2cm11 ارتفاع شماره جلو لباس پیراهن بازیکن 11

 2cm15تا  2cm11 ارتفاع شماره روی پشت شورت بازیکن 11

 

که شماره لباس هر  55تا شماره  1) از شماره هر باشگاه بایستی دو دست پیراهن و شورت شماره دار التین  0-16

دو در دو رنگ ) لباس اصلی و دوم ( و لباس در جلو و پشت ( بازیکن تا پایان فصل مسابقاتی قابل تغییر نیست 

دست کاور غیر همرنگ لباس خود را در هنگام تحویل مدارک تیم به سازمان لیگ فوتسال ارائه نمایند و در کلیه 

 . مسابقات این لباس ها را به همراه داشته باشند

سازمان لیگ فوتسال در ابتدای فصل مسابقاتی با الویت قراردادن استفاده تیم میزبان از لباس اول خویش ، رنگ 

ازیکنان و دروازه بانان هر مسابقه را تعیین و اعالم خواهد نمود و هرگونه تغییر رنگ لباسی در طول فصل لباس ب

 مسابقاتی منوط به تأیید سازمان لیگ فوتسال می باشد . 

 . باشد: در مسابقاتی که لباس دو تیم هم رنگ باشد ، تیم میهمان ملزم به استفاده از لباس دوم خود می 1تبصره 

مشابه پیراهن  عیناًبازیکن جانشین دروازه بان بایستی از پیراهن  Power Play: در صورت انجام بازی  2ره تبص

 . دروازه بان ، ولی با شماره خود استفاده نماید
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 : ضوابط فنی مسابقات 7ماده 
 

آئین نامه  انضباطی براساساین مسابقات از لحاظ فنی بر اساس مقررات بین المللی فوتسال و از نظر اجرایی و  1-1

 . تحت نظر سازمان لیگ فوتسال برگزار می گردد آئین نامههای فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران و این 

هیأت رئیسه  36/61/1359جلسه مورخه نقل و انتقاالت و تعیین وضعیت بازیکنان فوتسال مصوب  مقررات 1-2

فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران در کلیه   هیأت رئیسه 63/60/1355سازمان لیگ فوتسال و جلسه مورخه 

 . مالک عمل خواهد بودفوتسال کشور مسابقات 

بر اساس آئین نامه مقررات  1466-1461مقررات انضباطی در کلیه مسابقات فوتسال کشور در فصل مسابقاتی  1-3

مجمع عمومی فدراسیون  25/65/1350انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران مصوب جلسه مورخه 

 این  مجمع عمومی 15/12/1351در جلسه مورخه آن فوتبال جمهوری اسالمی ایران و اصالحات انجام یافته 

 . فدراسیون اعمال خواهد شد

   ت قرعه کشی و گروه بندی مسابقات با حضور مدیران عامل محترم باشگاه ها یا مدیرانمکان و زمان جلسا 1-4

توسط دبیر سازمان لیگ فوتسال تعیین و ذیربط و همچنین سایر مسؤولین  شرکت کننده در مسابقاتتیم های 

فوتبال استان ها و برنامه مسابقات توسط دبیر سازمان لیگ فوتسال تنظیم و به هیأت های  پس از آنو برگزار 

 . مبادی ذیربط ابالغ خواهد شد

آئین نامه  4در صورتی که باشگاهی نسبت به پرداخت حق شرکت در مسابقات در موعد مقرر مطابق ماده  1-5

در مسابقات اقدام الزم را به عمل نیاورد ، هیأت رئیسه سازمان لیگ فوتسال ، جهت جایگزینی باشگاه مذکور 

 . ا انجام خواهد دادتصمیم گیری الزم ر

 باشگاه ها می بایست در مهلت قانونی و اعالم شده از سوی سازمان لیگ فوتسال مدارک الزمه را تحویلهمچنین 

صورت ، این امر انصراف از مسابقات تلقی گردیده و تیم مزبور به یک رده  سازمان لیگ فوتسال نمایند ، در غیر این

قاتی تنزل داده خواهد شد و پرونده مربوطه جهت اتخاذ تصمیمات مضاعف به مسابقات پایین تر در فصل بعد مساب

 . گردیدکمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران ارجاع خواهد 

 در پایان مسابقات رتبه بندی تیم ها در جدول مسابقاتی بر این اساس صورت خواهد پذیرفت : 1-0

 در هر مسابقه سه امتیاز برای برد ، یک امتیاز برای تساوی و صفر امتیاز برای شکست در نظر گرفته  1-0-1

 می شود .

 . هر تیم دارای بیشترین امتیاز در صدر جدول و کمترین امتیاز در انتهای جدول قرار می گیرد 1-0-2

 ل بیشتری است ، در رده باالتر جدول قرار اگر دو یا چند تیم هم امتیاز بودند ، تیمی که دارای تفاضل گ 1-0-3

 . می گیرد
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هم امتیاز و دارای تفاضل گل یکسانی بودند ، تیمی که دارای گل زده بیشتری است ، ، اگر دو یا چند تیم  1-0-4

 . در رده باالتر جدول قرار  می گیرد

باشند ، به نتیجه دیدار دو تیم با  تیم هم امتیاز از نظر تفاضل گل و گل زده نیز مشابه یکدیگر اگر دو 1-0-5

 . یکدیگر مراجعه می شود و در صورت تساوی در جدول هم رتبه فرض می گردند

مطرح باشد ، در صورت  لیگ رفت و برگشت : در شرایطی که صعود و سقوط تیمی در جدول مسابقاتی 1 تبصره

گل زده در خانه  یم با یکدیگر به صورت حذفی )نتیجه دیدار مستقیم دو یا چند ت ، مذکورمشابه بودن تمامی موارد 

، تکلیف تیم های صعود کننده یا سقوط کننده با  اعالمی( مد نظر خواهد بود و درصورت مشابه بودن موارد  حریف

 برگزاری دیدار پلی آف در زمین بی طرف که از سوی سازمان لیگ فوتسال تعیین می گردد ، مشخص خواهد شد

  .خواهد شد زی در زمین بی طرف به طور مساوی از دو تیم اخذ جاری این باکه کلیه هزینه های 

مطرح باشد ، در صورت  و دوره ای لیگ مجتمع : در شرایطی که صعود و سقوط تیمی در جدول مسابقاتی 2 تبصره

و درصورت نتیجه دیدار مستقیم دو یا چند تیم با یکدیگر مد نظر خواهد بود مذکور ، مشابه بودن تمامی موارد 

در روز بعد از  مجدد، تکلیف تیم های صعود کننده یا سقوط کننده با برگزاری دیدار  اعالمیمشابه بودن موارد 

که کلیه هزینه های جاری این بازی به  مشخص خواهد شد مع در همان شهر میزبان مسابقاتپایان مسابقات مجت

 طور مساوی از دو تیم اخذ خواهد شد .

چنانچه قبل از شروع فصل مسابقاتی تیمی به صورت کتبی از حضور در مسابقات انصراف دهد ، آخرین تیم  1-1

سقوط کننده از همان رده مسابقات جایگزین تیم انصرافی می گردد ولی اگر تیم انصراف دهنده از رده پایین تر 

رین امتیاز را داشته است ، جایگزین       صعود کرده باشد ، آخرین تیمی که در مسابقات تیم صعود کننده بیشت

 . می گرددتیم انصرافی 

 پایان، در  در طول فصل مسابقاتی از ادامه شرکت در مسابقات لیگدر صورت انصراف یک یا چند باشگاه  تبصره :

 فصل مسابقاتی به همان تعداد تیم کمتر به رده پایین تر مسابقات سقوط خواهند کرد .

مسابقه به صورت متوالی یا غیر متوالی  2در صورتی که یک تیم در طول فصل مسابقاتی بنا به هر دلیلی در  1-9

 :حاضر نباشد 

 چنانچه این امر در طول نیم فصل اول مسابقات حادث شده باشد ، به شرطی که تعداد بازی های انجام 1-9-1

می از جدول مسابقاتی حذف به طور کلی تیم مزبور نتایج پذیرفته از نصف بازی های آن نیم فصل کم تر باشد ، 

درصورتی که تعداد بازی های انجام پذیرفته از نصف بازی های آن نیم فصل مساوی یا بیشتر باشد ، نتایج گردد و 

        نیم فصل اول سه بر صفر محاسبه و در نیم فصل دوم از جدول مسابقات کنار گذاشتهپایان بقیه بازی ها تا 

 . می شود
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 فقط  ، تیمی از حضور در ادامه مسابقات کناره گیری نمایداگر پس از اتمام نیم فصل اول مسابقاتی ،  ولی 1-9-2 

 خواهد شد .نتایج نیم فصل اول آن تیم در جدول مسابقاتی محاسبه 

و      نحوه صعود یا سقوط تیم ها ، مسابقات یک یا دو بازی از در عدم حضور تیمی الزم به ذکر است ، چنانچه  تبصره :

به کمیته انضباطی  تنبیهات الزمهجهت اتخاذ مراتب تحت تأثیر قرار دهد ، در جدول مسابقاتی را رتبه بندی تیم ها 

 . فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران ارجاع خواهد شد

 علیق مواجه خواهد شد :تنها در شرایط ذیل برگزای مسابقات از سوی سازمان لیگ فوتسال با ت 1-5

 ( شاکامنیتی استان محل برگزاری مسابقه برابر مقررات شورای امنیت کشور )  درخواست مقامات مسؤول 1-5-1

 بروز حوادث غیر مترقبه و بالیای طبیعی با تشخیص استاندار استان مربوطه 1-5-2

 ) شاخص استاندارد آلودگی هوا ( PSI266میزان ریزگردها از افزایش  1-5-3

 AQI116( از   میکرون 16میزان غلظت آالینده ذرات معلق زیر ) آلودگی هوا میزان افزایش  1-5-4

که این امر با درخواست کتبی  اگر از باشگاهی بیش از سه بازیکن به اردوی تیم ملی بزرگساالن دعوت شود 1-5-5

 . نفع محقق می گردد باشگاه ذی

کلیه مسابقات فوتسال کشوری چنانچه تیمی به هر دلیلی از جمله اعتراض به امر داوری و ... اقدام به  در 1-16

بیرون کشیدن تیم از محوطه بازی نماید که این امر موجبات ایجاد خلل در روند مسابقه را فراهم آورد ، بازی در 

محوطه بازی ، از سوی داوران تعطیل و نتیجه گونه مهلت زمانی جهت بازگشت تیم به  همان لحظه بدون اعالم هیچ

 مسابقه از سوی کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران تعیین خواهد شد . 

مسؤولیت ثبت رکورد اخطارها و اخراجی های بازیکنان و کادر همراه بر عهده باشگاه ها و مدیر تیم های  1-11

 . دشرکت کننده در مسابقات می باش

 4اگر بازیکنان یا جانشینان در مجموع  مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور در رده سنی بزرگساالندر  1-11-1

 . اخطار دریافت نمایند ، به صورت طبیعی از مسابقه بعد محروم می شوند

 3اگر بازیکنان یا جانشینان در مجموع  مسابقات لیگ دسته اول فوتسال کشور در رده سنی بزرگساالندر  1-11-2

 . اخطار دریافت نمایند ، به صورت طبیعی از مسابقه بعد محروم می شوند

اخطار دریافت نمایند ، به  2اگر بازیکنان یا جانشینان در مسابقات حذفی و مسابقات مجتمع، در مجموع  1-11-3

 . صورت طبیعی از مسابقه بعدی محروم می شوند

ه های حاضر در مسابقات می توانند با بازیکنان جدید از یک روز بعد از خاتمه فصل قبلی مسابقات تا باشگا 1-12

یک هفته قبل از شروع فصل آتی ، قرارداد منعقد نمایند و به ثبت در هیأت فوتبال استان مربوطه برسانند ) تاریخ 

 . ( اعالم خواهد شد نقل و انتقاالت هر رده از مسابقات توسط دبیر سازمان لیگ فوتسال
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باشگاه های حاضر در مسابقات می بایست پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور ارسالی از سوی سازمان  1-13

 لیگ فوتسال به هیأت فوتبال استان مربوطه ، نسبت به واریز حق شرکت و حق عضویت سالیانه باشگاه و بازیکنان و 

ثبت نام الکترونیکی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران اقدام و سپس  کادر همراه به صورت آنالین در سامانه

اصل مدارک را نیز  کلیه اسناد و مدارک را که به تأیید هیأت فوتبال استان رسیده در مهلت مقرر در سامانه درج و

 . جهت بررسی نهایی تا پایان زمان نقل و انتقاالت به سازمان لیگ فوتسال ارائه نمایند

مان لیگ فوتسال پس از بررسی اولیه مدارک در سامانه و تطبیق آن با اصل مدارک ، در صورت تکمیل بودن ساز

بار جهت بازنگری به  نسبت به صدور کارت اقدام خواهد نمود و در صورت ناقص بودن مدارک مذکور را فقط یک

 . نمایندل ارسال برای سازمان لیگ فوتسا مجدداًباشگاه عودت خواهد داد تا با رفع نواقص 

نفر بازیکن با  10شامل در رده سنی بزرگساالن تعداد نفرات هر تیم در مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور  1-14

 3،  امیدسنی رده نفر بازیکن در شرایط  1سال ،  23سنی زیر رده نفر بازیکن در شرایط  4سنی آزاد ، رده شرایط 

،  2 ، مربی 1 عضو کادر فنی شامل مدیر تیم ، سرمربی ، مربی 1حداکثر و  جوانانسنی رده نفر بازیکن در شرایط 

 . ، پزشک و تدارکات می باشد 3 مربی

تعداد نفرات هر تیم در مسابقات لیگ دسته اول فوتسال کشور ، مسابقات لیگ دسته دوم فوتسال کشور و  1-15

نفر  4سنی آزاد ، رده نفر بازیکن با شرایط  10مسابقات لیگ مناطق فوتسال کشور در رده سنی بزرگساالن شامل 

عضو کادر فنی شامل مدیر تیم  1و حداکثر  جوانانسنی رده بازیکن در شرایط  3،  امیدسنی رده بازیکن در شرایط 

 . ، پزشک و تدارکات می باشد 3 ، مربی 2 ، مربی 1 ، سرمربی ، مربی

نفر  10شامل امید و جوانان تعداد نفرات هر تیم در کلیه مسابقات لیگ فوتسال کشور در رده های سنی  1-10

عضو کادر فنی شامل  1رده پایین تر و حداکثر  نفر بازیکن در شرایط سنی یک 4بازیکن با شرایط سنی آن رده ، 

 . ، پزشک و تدارکات می باشد 3 ، مربی 2 ، مربی 1 مدیر تیم ، سرمربی ، مربی

 10شامل  نونهاالننوجوانان و تعداد نفرات هر تیم در کلیه مسابقات لیگ فوتسال کشور در رده های سنی  1-11

 ، مربی 2 ، مربی 1 عضو کادر فنی شامل مدیر تیم ، سرمربی ، مربی 1نفر بازیکن با شرایط سنی آن رده و حداکثر 

 . ، پزشک و تدارکات می باشد 3
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سازمان لیگ فوتسال شرایط سنی  سرپرست 19/12/1355/ س ف مورخه 2452/55مطابق ابالغیه شماره  1-19

 به شرح ذیل است : 1466-1461بازیکنان رده های سنی تیم های فوتسال پایه در فصل مسابقاتی 

 

 شرایط سنی رده سنی ردیف

 به بعد 11/11/1379متولدین رده سنی امید 1

 به بعد 11/11/1381متولدین  رده سنی جوانان 2

 به بعد 11/11/1383متولدین  رده سنی نوجوانان 3

 به بعد 11/11/1385متولدین  رده سنی نونهاالن 4
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 : مدارک الزم جهت صدور کارت شرکت در مسابقات  8ماده 
 

 تکمیل فرم لیست اسامی بازیکنان و کادر همراه با تأیید هیأت فوتبال استان مربوطه 9-1

 :   تکمیل و ارائه فرم های ذیل  9-2

 فوتسال ارائه شده به سازمان لیگعامل باشگاه مبنی بر اصالت کلیه مدارک ( تعهد نامه مدیر1فرم شماره ) 9-2-1

که با ارائه این لیست دیگر نیازی به ارائه رضایت نامه  گذشته باشگاه( معرفی بازیکنان فصل 2فرم شماره ) 9-2-2

 نخواهند داشت

ثبت شده از باشگاه قبلی دارند و فصل گذشته عضو هیچ نامه بازیکنانی که رضایت معرفی ( 3فرم شماره ) 9-2-3

 نبوده اند یباشگاه

    محسوب آزاد بازیکن بازیکنانی که در فصل گذشته عضو هیچ باشگاهی نبوده و معرفی ( 4فرم شماره ) 9-2-4

 می شوند

 بازیکنان رده سنی تحت قرارداد باشگاه معرفی( 5فرم شماره ) 9-2-5

 . سال 19( فرم تعهد محضری بازیکنان زیر 0فرم شماره ) 9-2-0

 نسخه از آن تحویل سازمان لیگ فوتسال می گردد 2کادر همراه که برگی بازیکنان و  4قرارداد  9-3

 تصویر کارت بیمه ورزشی بازیکنان و کادر همراه 9-4

 تصویر شناسنامه عکس دار و کارت ملی بازیکنان و کادر همراه 9-5

 سنی پایههای تصویر شناسنامه عکس دار والدین بازیکنان رده  9-0

 که دال بر تعیین وضعیت مشمولیت بازیکن در هر رده سنی باشد :اصل و تصویر هرگونه مدرکی  9-1

 اصل کارت پایان خدمت یا معافیت یا کفالت 9-1-1

 غیبت مهر اصل برگه اعزام به خدمت بدون 9-1-2

یه گواهی مربوطه از سوی سازمان نظام وظیفه تأیید به همراهگواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان  9-1-3

 مبنی بر صدور مجوز حضور در مسابقات و عدم مشمولیت استان مربوطه+ 16پلیس عمومی یا 

گواهی اشتغال به تحصیل برای دانش آموزان با تأیید اداره کل آموزش و پرورش شهرستان و استان مربوطه  9-1-4

  و نیز هیأت فوتبال استان 

عضو تیم دیگری بوده و  قبلر فصل مسابقاتی اصل فرم رضایت نامه و تسویه حساب مالی برای بازیکنانی که د 9-9

  در فصل جاری به باشگاه ملحق شده اند
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کل محترم دبیر 60/16/1355مورخه  5526461شماره ارائه اصل فیش خروج از استان برابر دستورالعمل  9-5

 فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران برای متقاضیان انتقال از استان 

مربیگری اعضاء کادر فنی باشگاه ) الزم به ذکر است ، سرمربیان حاضر در مسابقات بایستی تصویر مدرک  9-16

فوتسال آسیا و مربیان حاضر در مسابقات بایستی دارای مدرک  Level 2یا    Level 3دارای مدرک مربیگری

 . فوتسال آسیا باشند ( Level 1یا    Level 2مربیگری

به عنوان مشاغل خاص ، مدیر تیم و سرمربی تیم باشگاه مدیرعامل  کار برایارائه فرم تعهد حسن انجام  9-11

محترم فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران  دبیرکل 15/60/1355مورخه  5515102 حسب بخشنامه شماره

 جهت ارائه به مدیریت محترم حراست فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

حسب سازمان لیگ فوتسال  فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران ومالی  تسویه حساب مالی از امور 9-12

 ریاست محترم فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران 36/5/1359مورخه  1/5023/59/201بخشنامه شماره 

    فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران مبنی بر عدم مفتوح بودن  کمیته انضباطیارائه نامه از سوی  9-13

 گونه پرونده انضباطی و نیز تسویه حساب مالی از کمیته مذکورهر

 مسدودفدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران مبنی بر عدم  کمیته وضعیت بازیکنانارائه نامه از سوی  9-14

دبیرکلی سرپرست محترم  64/16/1359مورخه  10105/59پنجره نقل و انتقاالت باشگاه پیرو ابالغیه شماره بودن 

 فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

 قانون مالیات های مستقیم از اداره کل امور مالیاتی . 190اخذ گواهی مالیاتی موضوع ماده  9-15
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 : مقررات پزشکی و کنترل دوپینگ 9ماده 

 

مؤظف به استخدام یک نفر پزشک تأیید شده از سوی  ی حاضر در مسابقات فوتسال کشورکلیه باشگاه ها 5-1

 . کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران می باشند

پزشک معرفی شده تیم بایستی حداقل دارای مدرک دانشگاهی معتبر در مقطع پزشکی عمومی ، شماره نظام  5-2

ر زمینه پزشکی ورزشی به تشخیص کمیته پزشکی و گواهی معتبر شرکت در دوره های کوتاه مدت حرفه ای د

 . پزشکی فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران می باشد

مسؤولیت کادر پزشکی هر تیم به عهده پزشک تیم بوده و هرگونه اقدام درمانی بدون نظارت و نظر ایشان  5-3

اء کادر پزشکی تیم نیز در مقابل هر یک از اعض  در ضمن . مسؤولیت قانونی داشته و با متخلفین برخورد خواهد شد

 دهند ، پاسخگو خواهند  کلیه اقدامات درمانی که در چارچوب اختیار قانونی و شرح وظایف خود انجام می

 . بود

باشگاه میزبان مؤظف است ، با ارسال درخواست به هیأت فوتبال استان مربوطه ، نسبت به درخواست پزشک  5-4

دقیقه قبل از شروع بازی  15پزشک بی طرف باید از  . برای هر مسابقه اقدام نمایددارای مدرک دکترای حرفه ای 

 و با ارائه حکم رسمی از سوی هیأت فوتبال  باشد مسابقه در محل برگزاری مسابقه حضور داشته زمان اتمامتا 

 . استان ، خود را به نماینده سازمان لیگ فوتسال معرفی نماید

باشگاه میزبان مؤظف است با ارسال درخواست به هیأت فوتبال استان میزبان نسبت به حضور دو دستگاه  5-5

دقیقه قبل از شروع مسابقه تا  15 از و دو عدد برانکارد سبک ، AEDاکسترنال آمبوالنس مجهز به دستگاه شوک 

 . را به عمل آوردو تماشاگران از سالن اقدام الزم  مسابقهتخلیه کامل عوامل برگزاری 

 های بخش دارای  کهبه محل برگزاری مسابقه ترین بیمارستان  مؤظف به عقد قرارداد با نزدیک باشگاه میزبان 5-0

در موارد مقتضی جهت درمان مصدومان مربوط به  تاد شمی با هست ،  اتاق عمل و اتاق بستری ،پذیرش اورژانس 

 . دنالزم را به عمل آورمسابقه اقدام 

فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران برای کلیه  فیفا و اطالع و تبعیت از آئین نامه ملی کنترل دوپینگ 5-1

 . اعضاء باشگاه ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی وابسته به آنها در سازمان لیگ فوتسال الزامی است

موضوع منعقده خویش در کلیه قراردادهای  هستند به منظور حفظ منافع فوتسال کشور ، باشگاه ها مؤظف 5-9

شروط الزم نظیر عودت  بایستیالزام طرف قرارداد را به پیروی از قوانین دوپینگ در ماده جداگانه ای قید و نیز 

کلیه مبالغ پرداخت شده تا آغاز زمان محرومیت ، قطع کلیه حمایت های باشگاه از فرد متخلف و همچنین عدم 

 . درج نماینددر متن قرارداد را طالبات و سایر تمهیدات الزم ده مپرداخت باقیمان
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بایستی دارای یک اطاق استاندارد کنترل دوپینگ باشد که مسؤولیت  های ورزشی برگزاری مسابقاتسالن  5-5

 .می باشد تأمین آن بر عهده هیأت فوتبال استان میزبان و باشگاه میزبان 

 وبه سیستم تهویه مطبوع استاندارد و مجهز  متر مربع 5حداقل فضای اتاق اصلی کنترل دوپینگ دارای  5-16

شامل پنج عدد صندلی ، یک عدد میز تحریر ، یخچال ، آب و نوشیدنی های غیرالکلی پلمپ شده ، سطل زباله ، 

یک سرویس ایرانی و یک سرویس فرنگی و یک سرویس روشویی  چشمهدستمال کاغذی ، توالت شامل حداقل دو 

 باشد . می 
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 : ضوابط بازی جوانمردانه ، اهداء جام ها و مدال ها  11ماده 
 

مسابقات فوتسال کشور ، باشگاه میزبان مؤظف به نصب پرچم کشور جمهوری اسالمی ایران ، پرچم  کلیهدر  16-1

               Fair Playفدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران ، سازمان لیگ فوتسال و پرچم بازی جوانمردانه 

 می باشد .

ازمان لیگ فوتسال جام قهرمانی اهداء و به مسابقات از سوی س قهرمانبه تیم در پایان فصل مسابقاتی  16-2

مدیران ، مربیان و بازیکنان و دیگر کادر همراه براساس قرارداد ثبت شده در سازمان لیگ فوتسال مدال مربوطه 

 . خواهد شد ءاهدا

ات تیم های دوم و سوم مسابقبه مدیران ، مربیان و بازیکنان و دیگر کادر همراه در پایان فصل مسابقاتی  16-3

 . خواهد شد ءبراساس قرارداد ثبت شده در سازمان لیگ فوتسال مدال مربوطه اهدا

 به باشگاه منتخب در هر دوره از مسابقات به لحاظ رعایت کلیه موازین اخالقی ، کاپ اخالق اهداء خواهد  16-4

  . شد
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 : نحوه تصمیم گیری در زمینه موارد پیش بینی نشده 11ماده 
 

بر اساس پیشنهاد دبیر سازمان لیگ مراتب موارد پیش بینی نشده احتمالی  در صورت سکوت آئین نامه و یا بروز

پس از کسب نظر فدراسیون فوتبال مراتب فوتسال و در خصوص مسائل حقوقی ، انضباطی و قوانین نقل و انتقاالت 

بر اساس قوانین و  مطرح و تصمیم مقتضی جمهوری اسالمی ایران ، در جلسه هیأت رئیسه سازمان لیگ فوتسال

به عنوان تصمیم نهایی و غیر قابل فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران اتخاذ و و   FIFA   ،AFCمقررات 

 . گذاشته خواهد شد به مورد اجرااعتراض 

 

 آئین نامه  تصویب و اجرای :  12ماده 
 

 مورخه های ماده در جلسه 12در  1466-1461 مسابقاتیآئین نامه برگزاری مسابقات فوتسال کشور در فصل 

هیأت رئیسه سازمان لیگ فوتسال و نیز در جلسه  61/62/1466و  21/16/1355 ، 21/61/1355 ، 31/63/1359

و براساس تأییدیه  وهیأت رئیسه فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران به تصویب رسیده  19/69/1359مورخه 

سرپرست محترم دبیرکلی محترم فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران  60/60/1466مورخه  66-4512شماره 

 . الزم االجرا می باشد 1466-1461مسابقات فوتسال کشور در فصل مسابقاتیدر کلیه 

 

 

 

 ریـآرش جاب

 سازمان لیگ فوتسال سرپرست


