آیین نامه برگزاری مسابقات فوتبال و فوتسال شهرستانهای استان اصفهان
فصل 96-97

ماده 1ماموریت ها:
 1توسعه فوتبال وفوتسال در شهرستانهای استان اصفهان
 2شناسایی وپرورش استعدادهای ورزشی در فوتبال وفوتسال در شهرستانهای استان اصفهان
 3توسعه وتقویت باشگاه وموسسات ورزشی وپشتوانه سازی
 4ایجاد رقابت های سالم وسازنده وارتقاء سطح کیفی وکمی مسابقات
 5تربیت وتامین نیروی انسانی کارآمد در زمینه های فنی واجرایی
ماده :2ضوابط و شرایط عمومی
 1مسابقات فوتبال وفوتسال در کلیه رده ها طبق شرایط سنی زیر برگزار می گردد.
فوتبال:
نونهاالن زیر 10سال متولدین 1386/10/11به بعد
نونهاالن زیر11سالمتولدین1385/10/11به بعد
نونهاالن زیر 12سال متولدین 1384/10/11به بعد
نونهاالن زیر 13سال متولدین 1383/10/11به بعد
نونهاالن زیر 14سال متولدین 1382/10/11به بعد
نوجوانان زیر 15سال متولدین 1381/10/11به بعد
نوجوانان زیر 16سال متولدین 1380/10/11به بعد
جوانان متولدین  1377/10/11به بعد
امید زیر  21سال متولدین  1375/10/11به بعد
بزرگساالن
پیشکسوتان
فوتسال:
نونهاالن زیر 12سال متولدین  1384/10/11به بعد
نونهاالن زیر 14سال متولدین  1382/10/11به بعد
نوجونان زیر 15سال متولدین 1381/10/11به بعد
نوجوانان زیر  16سال متولدین  1380/10/11به بعد
جوانان متولدین  1377/10/11به بعد
امید زیر 21سال متولدین  1375/10/11به بعد
بزرگساالن
 2باشگاهها وموسسات فرهنگی ورزشی شرکت کننده در صورتی اجازه حضور در مسابقات را دارند که دارای شرایط مشروحه زیر باشند:
 دارای ثبت موسسه یا باشگاه فرهنگی ورزشی در اداه ثبت شرکتها داشته باشند.ودر صورت تایید واحد شهرستانها مدارک تحویلگرفته می شود.
 دارای ورزشگاه اختصاصی یا استیجاری استاندارد برای انجام مسابقات که به تایید واحد شهرستانها رسیده باشد،ماده  : 3ضوابط فنی واجرایی:
 1این مسابقات از لحاظ فنی براساس آیین نامه های فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران و این آیین نامه برگزار می شود.
 2درصورتی که تیمی پس از ثبت نام وارائه مدراک وقرعه کشی بنا به هر دالیلی از ادامه حضور در مسابقات انصراف دهد،موضوع
نیز به کمیته انضباطی در خصوص جرایم مضاعف تیم خاطی ،ارجاع خواهد شد.
 3مسابقات در مرحله اول طبق منطقه بندی زیر برگزار می شود:
منطقه  :1کاشان-آران وبیدگل-نطنز-اردستان-نائین-خوروبیابانک
منطقه:2گلپایگان -خوانسار-فریدون شهر-بوئین ومیاندشت-چادگان
منطقه:3نجف آباد-تیران وکرون-شاهین شهر ومیمه-خمینی شهر-برخوار
منطقه-4زرین شهر-فالورجان-مبارکه-سمیرم-شهرضا-دهاقان
منطقه-5شهرستان اصفهان

درصورت به حدنصاب نرسیدن تبمها در هر منطقه نحوه برگزاری مسابقات در آن منطقه با نظر واحد شهرستانها اعمال
خواهدشد.
 3هر تیم می بایست در مهلت قانونی وتعیین شده لیست اسامی ومدارک خواسته شده را جهت صدور کارت شرکت در مسابقات تحویل واحد
شهرستانها نماید در غیر این صورت انصراف از م سابقات تلقی می شود و از دور مسابقات حذف خواهد شد.وپرونده جهت تنبیهات مضاعف به
کمیته انضباطی ارجاع داده خواهد شد.
-4باتوجه به بند  3ماده  13آیین نامه انضباطی فدراسیون اگر محرومیتی با جریمه نقدی همراه باشد پایان و رفع محرومیت موکول به پرداخت
جریمه نقدی است  .مگر اینکه زمان ونحوه پرداخت در متن حکم به نحو دیگری تعیین شده باشد.
توجه:
کلیه مدارک می بایست تکمیل شده ارائه گردد وبه هیچ عنوان مدارک ناقص از طرف هیات فوتبال شهرستان پذیرفته نمی شود در صورت عدم
تکمیل مدارک از سوی تیمها هیات فوتبال شهرستان مربوطه می بایست مدارک ناقص را نگه داشته وپس از تکمیل نمودن توسط تیم مربوطه
نسبت به مهر وماضاء و ارسال آن در زمان نقل وانتقاالت به هیات فوتبال استان اقدام نماید.
 -5تیمهای میزبان حق انتخاب رنگ لباس خود را در مسابقات خانگی دارند و تیم مهمان در صورت همرنگ بودن لباس تیم میزبان موظف به
استفاده از لباس دوم خود می باشد .
-6کلیه تیمها می بایستی در مسابقات کاور غیر همرنگ لباس خود همراه داشته باشند(جهت استفاده از بازیکنان ذخیره وافراد حاظر در نیمکت)
 7شماره بازیکنان می بایستی با لیست اولیه که مورد تایید هیات رسیده است یکسان باشدو تا آخر مسابقات بدون تغییر باقی بماند.
 8مسئولیت اجر ای اخطارها واخراجها و محرومیت بازیکنان وهمراهان که هیات فوتبال اعالم می نماید بعهده باشگاه یا تیم شرکت کننده می
باشد.
 9داوران ونماینده وناظر مسابقات از طرف هیات فوتبال استان تعیین وبه محل برگزاری مسابقات اعزام خواهند شد.
 10در مسابقات نماینده هیات فوتب ال شهرستان موظف است همکاری الزم را با نماینده هیات فوتبال استان در خصوص رفع نواقص وبرگزاری
هرچه بهتر مسابقات بعمل آورد و حضورایشان در مسابقات الزامی است.
 11هرتیم بیشتر از حد مجاز نمی تواند بازیکن وکادر فنی برروی نیمکت ذخیره ها داشته باشد وبازیکنان وکادر فنی اضافه بایستی روی سکوی
تماشاگران حضور یابند.
 12تایید محل وزمان برگزاری مسابقات از اختیارات واحد شهرستانهای هیات فوتبال می باشد.
 13انجام یا عدم برگزاری بازی در روز مسابقه از اختیارات داور مسابقه با هماهنگی نماینده هیات فوتبال استان می باشد .وعوامل دیگر مجاز
به توقف یا تعطیلی آن نمی باشند.
 14آمبوالنس ،نیروی انتظامی،پزشک وسایر موارد جهت برگزاری مسابقه می بایست حداقل نیم ساعت قبل از شروع مسابقه در ورزشگاه
حاضر وآماده باشند.
 15در مسابقات هر بازیکن یا جانشین در مجموع با دریافت  2کارت زرد ویا یک کارت قرمز از مسابقه بعدی محروم می شود.
 16محرومیت از مسابقات به بازی های حقیقی مربوط است  .یعنی اگر یک مسابقه به دالیلی برگزار نشود نمی توان محرومیت یک فرد را
اتمام شده تلقی کرد.
بدیهی است در اعمال محرومیت های جرائم انضباطی تمامی رده های مسابقاتی مالک عمل خواهد بود
کارت های قرمز ناشی از حرکات خطرناک شامل جرایم نقدی از سوی کمیته انضباطی می شود
 17در صورت تعطیل شدن مسابقه ای به دلیل عدم حضور پزشک یا آماده نبودن امکانات با مسئولین ذیربط برابر مقررات نتیجه 3بر 0به
سود تیم مقابل اعالم خواهد شد.
 18سرپرست تیم موظف است در تمام مسابقات کارت بازی کلیه بازیکنان و همراهان که توسط هیات فوتبال صادر گردیده را همراه
داشته باشند و به نماینده هیات فوتبال استان تسلیم نمایند.
 19روی نیمکت تیم مربوطه  ،فرد مربوطه حق ) در صورت محر ومیت کادر فنی توسط کمیته انضباطی و یا داوران ( در حین مسابقه
وسایل ارتباطی و  )....را ندارند و در صورت گزارش موضوع به کمیته انضباطی ارجاع خواهد شد ( .برقراری هیچگونه ارتباطی را نیمکت
 20تاریخ اخذ مدارک و شروع مسابقات فوتبال وفوتسال توسط واحد شهرستانها هیات فوتبال تنظیم وبه هیات فوتبال ارسال خواهد شد.
 21در صورت عدم حضور سرپرست ویا سرمربی در شروع ویا هنگام برگزاری مسابقه ،مسابقه فوق برگزار نمی گردد.
 22مسئولیت کلیه عواقب ناشی از حرکات و عکس العملی غیر ورزشی  ،ناجوانمردانه و دور از شئونات اخالقی بازیکنان و کادر تیم در
استادیوم و همچنین زمین محل برگزاری مسابقه عالوه بر خاطیان  ،سرپرست می بایست پاسخگو باشد و مسئولین باشگاه جهت جلوگیری
از اینگونه موارد می بایست تمهیدات ویژه ای را اتخاذ و اجرا نمایند
 23رسیدگی به تخلفات عوامل تیمها و تعیین تنبیهات براساس آئین نامه و آرای کمیته انضباطی هیات فوتبال استان اصفهان می باشد
الف  :مـدارک مـورد نیـاز
مدارک مورد نیاز برای صدور کارت شرکت در مسابقات بشرح ذیل می باشد
لیست اسامی تکمیل شده بازیکنان4+نفر همراه(سرپرست-سرمربی-مربی تدارکات)
تعدادبازیکنان مسابقاات فوتبال  25نفر وتعدادبازیکنان مسابقات فوتسال 16نفر می باشد.

طریقه اضافه نمودن بازیکن درطول فصل:
الف :یک بازیکن آزاد در طول فصل ( سهمیه فیفا)
ب 3 :بازیکن چه به صورت آزاد چه به صورت قرضی در نی م فصل ( حداکثر تعداد مجاز استفاده از بازیکنان قرضی در ابتدا یا نیم فصل
مسابقات  2بازیکن می باشد)
ج :بازیکنان رده سنی می توانند از شروع فصل تا نیم فصل به لیست تیم اضافه شوند
د :حذف یک بازیکن از لیست اسامی در نیم فصل که تا نیم فصل مسابقات برای آن کارت مسابقه صادر نشده باشد و با ارائه نامه ازهیات
فوتبال شهرستان می توان به جایگزینی آن اقدام نمود.
قرارداد بازیکنان و همراهان می بایست براساس فرم شماره الف و ب که در  2نسخه با دقت و بدون قلم خوردگی وبصورت کامپیوتری
تنظیم شده منعقد و پس از امضاء بازیکن و اثر انگشت و مهر و امضاء مدیریت باشگاه در هیات فوتبال شهرستان به ثبت رسیده و به واحد
شهرستانهای هیات فوتبال استان تحویل گردد .عکس الصاقی روی قرارداد مربوطه باید درج شده باشد.
مدت قرارداد بازیکنان حداقل یک فصل و حداکثر سه فصل می باشد.
مبلغ قرارداد بازیکنان حتما ً می بایست در قرارداد آنان ذکر شود  ،قرارداد بدون مبلغ ثبت نخواهد شد.
بازیکنانی که از فصل قبل با تیمهای دیگری در فصل جدید قرارداد منعقد نموده اند می بایست مدارک ذیل را ارائه نمایند.
الف:اگر بازیکن قرضی باشد باید نام آن در لیست اسامی باشگاه دارنده بازیکن قرار داشته باشد و قرارداد بازیکنان قرضی از باشگاه مبدا ً
می بایست بیش از نیم فصل باقی مانده باشد.
ب :بازیکنان قرضی با باشگاه جدید حداقل نیم فصل و حداکثر تا پایان اعتبار مدت قرارداد با باشگاه دارنده می باشند.
ج :هر بازیکن در طول یک فصل در دو باشگاه می تواند بازی کند چه بصورت قرضی یا بصورت دائم به تیم دوم منتقل گردد
 اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی بازیکنان و کادربرای بازیکنان رده سنی ارائه اصل و تصویر شناسنامه بازیکن اصل و تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه پدر یا مادر الزامی است
ارائه رضایت نامه از والدین بازیکنان زیر  18سال الزامی می باشد .اصل و تصویر کارت بیمه ورزشی بازیکنان و همراهاندر صورتیکه شناسنامه بازیکن المثنی بوده و یا در صفحه توضیحات مواردی ذکر شده باشد ارائه کپی صفحه توضیحات الزم در صورتیکه
تغییر سن در آن ذکر شده باشد بازیکن با تائید کمیته های مسابقات و انضباطی مجاز به همراهی تیم خواهد بود و اگر بازیکنی ( صغر سن )
گرفته باشد مجاز به همراهی تیم در آن رده سنی نخواهد بود
 ارائه اصل و کپی گواهی تحصیلی عکسدار ویا کارنامه تحصیلی جدید ممهور به مهر آموزشگاه گواهی نیمسال دوم تحصیلی 95-96اصل گواهی تحصیلی عکسدار معتبر بعالوه گواهی تائید شده توسط پلیس  10+مبنی بر صدور مجوز فعالیت ورزشی(بازیکنان مشمول)اصل و تصویر مدرک مربیگری مربیانسرمربی و مربی تیمه ا طبق اعالم کمیته آموزش بایستی دارای حداقل گواهینامه سی ایران یا آسیا باشند.
 ارائه اصل و کپی ( پشت و رو ) کارت پایان خدمت کلیه اعضا ء تیم ( کادر و بازیکنان) تعیین وضعیت نظام وظیفه بازیکنانی که به سن مشمولیت رسیده اند ( زیر  18سال ) با ارائه یکی از مدارک مشروحه ذیل اصل و کپی کارت پایان خدمت  ،کارت معافیت دائم یا موقت  ،برگه آماده به خدمت ( بدون داشتن غیبت ذکر شده در آن ) ارائه برگ پستی ویا برگ درخواست معافیت مورد تائید نمی باشد
 درخصوص استفاده از بازیکنان سرباز برابر آنچه که در بخشنامه مدی ریت محترم تربیت بدنی ستاد کل نیروهای مسلح و آئین نامهنقل و انتقاالت می باشد ،عمل خواهد شد
 -ارائه کارت شرکت در مسابقات عکسدار بازیکنان و کادر فنی ( عکس روی کارت می بایست جدید باشد و کارت بدون خط خوردگی باشد )

تسویه حساب مالی از امورمالی هیات فوتبال استان اصفهاننامه از کمیته انضباطی هیات فوتبال استان اصفهان مبنی بر عدم محرومیت و داشتن هرگونه پرونده انضباطیمعرفی نامه از هیات فوتبال شهرستان مربوطهارائه اصل فیش واریزی به حساب هیات فوتبال استان اصفهان به شماره حساب 687066626بانک تجارت شعبه جی هر باشگاه بایستی  2دست پیراهن و شورت شماره دار (در پشت) در دو رنگ متضاد تهیه نماید.مـاده  :4امـتـیـازات
تیم برنده 3امتیازتساوی 1امتیازتیم بازنده  0امتیازنحوه قرارگرفتن تیمها در جدول رده بندی بترتیب اولویت براساس
الف :بیشترین امتیازات بدست آمده در مسابقات گروهی
اگر دو یا چند تیم در امتیازات برابر باشند براساس شرایط ذیل در جدول قرار خواهند گرفت
ب:بیشترین امتیازات بدست آمده در مسابقات گروهی بین تیمهای مربوطه
ج :تفاضل گل بیشتر در مسابقات گروهی بین تیمهای مربوطه
د :بیشترین گل زده در مسابقات گروهی بین تیمهای مربوطه
ذ :تفاضل گل بیشتر در مسابقات گروهی

ر :بیشترین تعداد گل زده شده در مسابقات گروهی
ز :مسابقه رو در رو
چنانچه مسابقه ای بدلیل عدم حضور غیرموجه یک تیم از طرف داور مسابقه تعطیل شود امتیاز  3بر صفر و احتساب  ( 3گلها در جدول رده
بندی لحاظ خواهد شد ) به نفع تیم مقابل اعالم می شود  .در صورت ارائه مدارک مستند دال بر عدم تخلف تیم حاضر نشده نتیجه طبق آئین نامه
انضباطی پس از اعالم نظر کارشناسی از سوی واحد مسابقات اعالم خواهد شد
چنانچه تیمی در یک دوره از مسابقات بدون عذر موجه در دو دیدار متنا وب یا متوالی جهت برگزاری مسابقه حاضر نشود ضمن ارجاع پرونده به
کمیته انضباطی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم خواهد شد
الف :ضمن حذف تیم متخلف از دور مسابقات نتایج حاصله از دیدارهای برگزار شده قبل بقوت خود باقی است و هیچگونه تغییری در جدول
مسابقات حادث نمی شود لیکن نتیجه دیدارهای بعد از عدم حضور دومین مسابقه با امتیاز  3بر صفر ثبت خواهد شد ( گلها در جدول رده بندی
محاسبه خواهد شد.
ب :تیم متخلف به یک رده مسابقاتی پایین تر سقوط داده می شود و سایر جرائم طبق مقررات و رای کمیته انضباطی اتخاذ خواهد شد
مـاده : 5میزبانی مسابقات از سوی هیات ها وتیمها
خط كشي ،آماده نمودن زمین مسابقه ،توپ مسابقه و مسئولیت هماهنگي الزم با مبادي ذیربط (حضور پزشک)...برعهده تیم وهیات فوتبال
شهرستان میزبان میباشد.
حضور نماینده هیات فوتبال شهرستان در جلسه قبل از شروع مسابقه وهنگام برگزاری مسابقه الزامی است.
حق الزحمه داوران ،نماینده و ناظر مسابقات براساس آئین نامه هاي مربوطه به عهده هیات فوتبال استان مي باشد و از محل اعتبارات پیش
بیني شده تأمین و پرداخت میگردد
مـاده  : 6بـازی جـوانمردانه  ،جـام  ،مـدال و احکـام
تیم های شرکت کننده و عوامل اجرای ی موظف به رعایت بازی جوانمردانه میباشند و در پایان مسابقات به تیمهای برتر (اول تاسوم)مدال-کاپ
وحکم قهرمانی اهداء می شود.
مـاده  : 7مـوارد پیش بینی نشده
موارد پیش بینی نشده احتمالی در این دستورالعمل براساس پیشنهاد واحدشهرستانهای هیات فوتبال استان اصفهان و آئین نامه نقل و انتقاالت
تصمیم گیری و ابالغ تا بمورد اجراء گذاشته شود

