" مقررات برگـزاری مسـابقـات فـوتبـال سـاحلی بـاشگـاه های کشـور"
" فصـل " 79-79

مـاده  1مـاموریت ها :
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توسعه فوتبال ساحلی در کشور .
شناسايی و پرورش استعدادهاي ورزشی در فوتبال ساحلی کشور.
توسعه و تقويت باشگاه هاي ورزشی و پشتوانه سازي براي تيم هاي ملی کشور.
ايجاد رقابت هاي سالم  ،سازنده  ،ارتقاء سطح کمی و کيفی مسابقات.
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تربيت و تأمين نيروي انسانی کارآمد در زمينه هاي فنی و اجرايی.
تقويت تيم ملی کشورمان براي حضور هر چه بهتر در رويدادهاي بين المللی .

مـاده  :2ضـوابـط و شـرایط عمـومی

 1مسابقات فوتبال ساحلی کشور شامل :ليگ برتر  ،ليگ دسته اول  ،زير گروه  ،رده هاي سنی پايه  ،فستيوال زير  14سال ( آقايان ) و
قهرمانی فوتبال ساحلی بانوان طبق تقويم مسابقاتی اعالمی از سوي دپارتمان فوتبال ساحلی کشور برگزار می شود .
 2باشگاه هاي شرکت کننده در مسابقات کشوري می بايست داراي مدارک بشرح ذيل باشند که هيات فوتبال استان مربوطه می بايست
در صورت دارا بودن شرايط ذيل تيم را براي حضور در مسابقات کشوري به فدراسيون معرفی نمايد و مسئوليت کنترل مدارک به عهده
هيات فوتبال استان ها می باشد :
 مجوز کميسيون ماده پنج از سوي اداره کل ورزش و جوانان استان.
 اساسنامه ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها.
 ورزشگاه اختصاصی يا استيجاري استاندارد براي انجام تمرينات و مسابقات که به تائيد هيات فوتبال استان مربوط براساس معيارهاي
اعالمی از سوي دپارتمان فوتبال ساحلی کشور رسيده باشد .
الزم به ذکر است بررسی کليه مدارک مربوط به  ( CLSمجوز صدور شرکت در مسابقات ) باشگاه هاي ليگ برتر و ليگ دسته اول
فوتبال ساحلی باشگاه هاي کشور که معيارهاي آن طی مکاتبات فدراسيون به کليه هيات ها ابالغ شده است ،بعهده دپارتمان
فوتبال ساحلی کشور بوده که در صورت عدم داراي بودن مدارک مورد نياز تيم مجوز حضور در مسابقات ليگ برتر را نخواهند داشت
و در صورت عدم معرفی ورزشگاه استاندارد و رفع نواقص اعالم از سوي دپارتمان فوتبال ساحلی در زمان مقرر ،ميزبانی از باشگاه
سلب و به باشگاه حريف داده خواهد شد .
مـاده  :3مسـابقات لیـگ بـرتـر کشـور

 1اين مسابقات با حضور تيم هاي باقی مانده از مسابقات ليگ برتر فصل  + 65-66يک تيم صعود کننده از مسابقات ليگ دسته اول
فصل  65-66که داراي الزامات  CLSباشند  ،برگزار می گردد.
 2مسابقات در يک گروه و بصورت رفت و برگشت برگزار می شود .
 3در پايان فصل ،يک تيم قعر جدول به مسابقات ليگ دسته اول فوتبال ساحلی فصل آتی سقوط می کند ( در صورت انصراف تيمی از
حضور در مسابقات در خصوص تعداد تيم هاي سقوط کننده براساس تصميم دپارتمان فوتبال ساحلی اقدام خواهد شد).

1

4
5
6

9
8
6

11

11

12

تيم هاي ليگ برتر مجاز می باشند سه بازيکن ليگ برتري از ساير تيم ها جذب کنند .
اگر باشگاه ليگ برتري نسبت به انتقال امتياز دائم تيم خود به باشگاه ديگري اقدام کند و کليه بازيکنان خود را آزاد اعالم نمايد در
اين صورت باشگاه جديد می تواند تا سقف چهار بازيکن ليگ برتري جذب نمايد .
اگر پيش از شروع فصل مسابقاتی باشگاه ليگ برتري منحل شود و يا از حضور در مسابقات انصراف دهد ،کليه بازيکنان آزاد می شوند
الزم به ذکر است کليه باشگاههاي ليگ برتري شرکت کننده در فصل  66-69می توانند عالوه بر سهميه سه بازيکن ليگ برتري
موضوع بند چهار  ،يک بازيکن مازاد نيز فقط از يکی از اين تيم ها جذب کنند .
تيم هاي صعود کننده از مسابقات ليگ دسته اول به ليگ برتر می توانند تا سقف چهار بازيکن ليگ برتري جذب نمايند .
بازيکنان تيم هاي سقوط کننده از ليگ برتر فصل  65-66به ليگ دسته اول باشگاه هاي کشور ،سهميه ليگ برتري محسوب
می شوند و بازيکنان تيم هاي صعود کننده از ليگ دسته اول به ليگ برتر سهميه ليگ برتري محسوب نمی شوند .
چنانچه بازيکنی فقط در  8بازي و کمتر در ليست بازي قرار گرفته باشد و يا در نيم فصل از تيم جدا شده باشد و در ساير تيم هاي
غير ليگ برتري بازي نمايد سهميه ليگ برتري براي فصل آتی محسوب نمی شود  .در صورتيکه بازيکن بدون مجوز و اطالع رسانی
به تيم خود از حضور در تمرينات و يا مسابقات خودداري نمايد جزء سهميه مذکور لحاظ نخواهد شد  .در صورت عدم حضور بازيکن ،
بالفاصله باشگاه می بايست طی نامه اي مراتب را به فدراسيون فوتبال اعالم نمايد .
بازيکنان رده سنی پايه تيم هاي فوتبال ساحلی ليگ برتر کشور می توانند تيم باشگاهی خود را در مسابقات فوتبال ساحلی رده هاي
سنی پايه کشوري (فصل  )66 -69به طور همزمان و پس از تاييد دپارتمان فوتبال ساحلی و صدور کارت مسابقات آن رده همراهی
نمايند  .الزم به ذکر است تعيين تاريخ مسابقات از اختيارات دپارتمان فوتبال ساحلی می باشد و باشگاه ها می بايست ترتيبی اتخاد
نمايند که در صورت همزمانی مسابقات پايه با ليگ برتر مشکلی براي آنان ايجاد نشود .
باشگاه هاي ليگ برتري می توانند  21بازيکن 5 +نفر کادر طبق شرايط ذيل در ليست اسامی درج نمايند :
 12بازيکن رده سنی آزاد  5 +بازيکن زيرمجموعه متولد از  93/11/11ببعد  3 +بازيکن زيرمجموعه متولد از  99/11/11ببعد.
تاريخ تولد بازيکنانيکه که در ليست اسامی زيرمجموعه قرار می گيرند می بايست تا قبل از تاريخ  81/11/11معرفی شوند  5 .نفر
کادر شامل  :سرپرست  ،سرمربی  ،مربی  ،پزشک و تدارکات طبق فرم ليست اسامی پيوست که به تائيد باشگاه و هيات فوتبال استان
ذيربط رسيده باشد  .الزم به ذکر است ثبت نام سرپرست  ،سرمربی يا مربی و پزشک در ليست اسامی تيم ها و حضورشان روي
نيمکت مسابقات الزامی است  .در صورت عدم حضور پزشک ،مسئوليت هرگونه اتفاقی بعهده باشگاه مربوط می باشد .
طبق مقررات  CLSجهت صدور مجوز براي حضور در ليگ برتر فصل  69-68تيم داري در يکی از مسابقات رده هاي سنی پايه
فوتبال ساحلی کشور فصل  66-69براي باشگاه الزامی است  .در غير اينصورت تيم (ها) به يک رده مسابقاتی پايين تر سقوط خواهند
کرد و دپارتمان فوتبال ساحلی کشور می تواند نسبت به جايگزينی تيم (هاي) ديگري که داراي شرايط می باشند اقدام خواهد نمود .

مـاده  :4مسـابقـات لیگ دستـه اول کشـور
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اين مسابقات با حضور تيم هاي باقی مانده از فصل  + 65-66سه تيم سقوط کننده از ليگ برتر فصل  2 + 65-66تيم صعود کننده
از مسابقات زيرگروه فصل ( )65-66برگزار خواهد شد  .در صورت انصراف تيم (هايی) دپارتمان فوتبال ساحلی کشور بنا به تشخيص
نسبت به جايگزينی تيم (هاي) ديگر براي حضور در مسابقات اقدام خواهد کرد .
مسابقات در يک گروه و بصورت رفت و برگشت برگزار می شود .
دو تيم صدر جدول داراي الزامات  CLSبه مسابقات ليگ برتر فصل  69-68صعود و دو تيم انتهاي جدول به زيرگروه فصل 69-68
سقوط می کند.
باشگاه هاي ليگ دسته اول می توانند  21بازيکن 5 +نفر کادر طبق شرايط ذيل در ليست اسامی درج نمايند :

2

 12بازيکن رده سنی آزاد  5 +بازيکن زيرمجموعه متولد از  93/11/11ببعد  3 +بازيکن زيرمجموعه متولد از  99/11/11ببعد.
تاريخ تولد بازيکنانيکه که در ليست اسامی زيرمجموعه قرار می گيرند می بايست تا قبل از تاريخ  81/11/11معرفی شوند .
 5نفر کادر شامل  :سرپرست  ،سرمربی  ،مربی  ،پزشک و تدارکات طبق فرم ليست اسامی پيوست که به تائيد باشگاه و هيات فوتبال
استان ذيربط رسيده باشد  .الزم به ذکر است ثبت نام سرپرست  ،سرمربی يا مربی و پزشک در ليست اسامی تيم ها و حضورشان روي
نيمکت مسابقات الزامی است  .در صورت عدم حضور پزشک ،مسئوليت هرگونه اتفاقی بعهده باشگاه مربوط می باشد .
 5تيم هاي ليگ دسته اول مجاز به استفاده از حداکثر سهميه  2بازيکن ليگ برتري می باشند .
 6بازيکنان رده سنی پايه تيم هاي فوتبال ساحلی ليگ دسته اول کشور می توانند تيم باشگاهی خود را در مسابقات فوتبال ساحلی
رده هاي سنی پايه فوتبال ساحلی کشور فصل  66 -69همزمان و پس از تاييد دپارتمان فوتبال ساحلی و صدور کارت مسابقات آن
رده همراهی نماين د  .الزم به ذکر است تعيين تاريخ مسابقات از اختيارات دپارتمان فوتبال ساحلی می باشد و باشگاه ها می بايست
ترتيبی اتخاد نمايند که در صورت همزمانی مسابقات پايه کشوري با ليگ دسته اول مشکلی براي آنان ايجاد نشود.
 9طبق مقررات  CLSجهت صدور مجوز براي حضور در ليگ برتر فصل  69-68تيم داري در يکی از مسابقات رده هاي سنی پايه
فوتبال ساحلی کشور براي باشگاه الزامی است  .گفتنی است تيم هاي صعود کننده از ليگ دسته اول فصل  66-69به ليگ برتر فصل
 69-68در صورت عدم تيم داري در مسابقات پايه فوتبال ساحلی کشور فصل  ، 66-69مجوز حضور در ليگ برتر فصل  69-68را
نخواهند داشت و در ليگ يک ابقا می شوند .
مـاده  :5مسـابقات زیرگروه کشـور
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مسابقات زيرگروه کشور با حضور تيم قهرمان هر استان  +تيم هاي سقوط کننده از مسابقات ليگ دسته اول فصل  65-66برگزار
می شود ( در صورت به حد نصاب نرسيدن تعداد تيم ها با تشخيص دپارتمان فوتبال ساحلی به تيم هاي ديگر مجوز حضور داده
خواهد شد ).
نحوه برگزاري مسابقات  ،تعداد تيم هاي صعود کننده و سقوط کننده بعد از اعالم آمادگی تيم ها و تحويل مدارک در زمان مقرر
از سوي دپارتمان فوتبال ساحلی تصميم گيري و اعالم خواهد شد .
تيم هاي حاضر در مسابقات زيرگروه می توانند  15بازيکن طبق شرايط ذيل در ليست اسامی ثبت کنند :
 12بازيکن رده سنی آزاد  3 +بازيکن زيرمجموعه متولدين  93/11/11لغايت . 1381/11/11
تيم هاي زيرگروه مجاز به استفاده از حداکثر  2بازيکن سهميه ليگ برتري يا ليگ دسته اول می باشند .

مـاده  :6مسـابقات رده سنی پـایه کشـور ( متولدین  33/11/11لغایت ) 1331/11/11
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اين مسابقات با حضور تيم قهرمان هر استان  +تيم هاي دارنده مقام هاي اول تا سوم فصل  65-66مسابقات رده سنی پايه
کشور  +يک سهميه هر يک از باشگاه هاي ليگ برتر  +يک سهميه هريک از باشگاه هاي ليگ دسته اول برگزار می شود
( در صورت به حد نصاب نرسيدن تعداد تيم ها با تشخيص دپارتمان فوتبال ساحلی به تيم هاي ديگر درخواست کننده مجوز
حضور داده خواهد شد).
نحوه برگزاري مسابقات پس از اعالم آمادگی تيم ها  ،اعالم خواهد شد .
تيم هاي حاضر در مسابقات رده سنی پايه می توانند  15بازيکن طبق شرايط ذيل در ليست اسامی ثبت کنند :
 9بازيکن متولد  93/11/11ببعد  8 +بازيکن متولد  96/11/11ببعد تا .1398/11/11
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مـاده  :3مسـابقات رده سنی پایه کشـور (متولدین  31/11/11لغایت ) 1312/11/11
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اين مسابقات با حضور تيم قهرمان هر استان  +يک سهميه هر يک از باشگاه هاي ليگ برتر  +يک سهميه هريک از
باشگاه هاي ليگ دسته اول برگزار می شود ( در صورت به حد نصاب نرسيدن تعداد تيم ها با تشخيص دپارتمان فوتبال ساحلی
به تيم هاي ديگر درخواست کننده مجوز حضور داده خواهد شد).
نحوه برگزاري مسابقات پس از اعالم آمادگی تيم ها  ،اعالم خواهد شد .
تيم هاي حاضر در مسابقات می توانند  15بازيکن در ليست اسامی متولدين  98/11/11لغايت  1382/11/11ثبت کنند .

ماده  :1مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی بانوان
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اين مسابقات با حضور تيم هاي حاضر در مسابقات فصل  + 65-66تيم هاي معرفی شده از سوي هيات هاي فوتبال استان ها برگزار
می شود .
نحوه برگزاري مسابقات پس از اعالم آمادگی تيم ها  ،اعالم خواهد شد .
ليست اسامی بازيکنان حداکثر  15بازيکن شامل  12بازيکن با شرايط سنی آزاد و  3بازيکن با شرايط سنی زير  18سال و  5همراه
شامل  :سرپرست  ،سرمربی  ،مربی  ،پزشک و تدارکات .
تيم هاي صعود کننده به مرحله نهايی چنانچه در ليست اسامی اوليه کمتر از تعداد مجاز بازيکن طبق بند  3معرفی نمايد ،می تواند
پيش از شروع مسابقات مرحله نهايی نسبت به جذب  3بازيکن چه به صورت آزاد چه به صورت قرضی اقدام نمايد ( حداکثر تعداد
مجاز استفاده از بازيکنان قرضی در ابتدا يا نيم فصل مسابقات  2بازيکن می باشد ).
باشگاه ها می توانند از بازيکنان فوتبال يا فوتسال طرف قرارداد خود بصورت مشترک در مسابقات فوتبال ساحلی استفاده نمايند .

مـاده  :9ضـوابط فـنی و اجـرایی
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اين مسابقات از لحاظ فنی براساس قوانين بين المللی فوتبال ساحلی و از نظر اجرايی براساس مقررات فدراسيون فوتبال جمهوري
اسالمی ايران و اين مقررات برگزار می شود .
رسيدگی به تخلفات عوامل تيم ها و تعيين تنبيهات براساس اين مقررات  ،مقررات کميته انضباطی و ساير مقررات مرتبط صورت
می پذيرد .
باشگاه ها موظف می باشند بازيکنان ملی پوش را در هر زمانی در طول مسابقات در اختيار تيم ملی کشور قرار دهند و در صورت عدم
همکاري موضوع به کميته انضباطی ارجاع خواهد شد .
هيچ باشگاهی بدون کسب مجوز دپارتمان فوتبال ساحلی کشور نمی تواند در هيچ مسابقه و تورنمنت داخلی يا خارجی شرکت نمايد.
تاريخ اخذ مدارک  ،زمان نقل و انتقاالت و شروع مسابقات فوتبال ساحلی توسط دپارتمان فوتبال ساحلی تنظيم و به هيات هاي فوتبال
استان ها در زمان مقرر ابالغ می شود .
مسابقات بايد در ورزشگاه داراي معيارهاي تعيين شده از سوي دپارتمان فوتبال ساحلی کشور برگزار شود .چنانچه ورزشگاه معرفی
شده از سوي باشگاه  ،مورد تاييد دپارتمان فوتبال ساحلی قرار نگيرد  ،باشگاه می بايست در زمان تعيين شده از سوي فدراسيون نسبت
به رفع نواقص اقدام کند در غير اينصورت تا زمان رفع نواقص ميزبانی از باشگاه گرفته و به باشگاه حريف داده خواهد شد و باشگاه
حريف می بايست کليه موارد مربوط به ميزبانی مسابقات را اجرا کند .
تغيير محل برگزاري مسابقه بدون هماهنگی و موافقت دپارتمان فوتبال ساحلی کشور مقدور نمی باشد و در صورت تغيير می بايست
هيات فوتبال استان مربوط  ،ده روز قبل از بازي با ذکر دليل  ،بصورت مکتوب به فدراسيون اعالم نمايند و پس از تائيد از سوي
دپارتمان فوتبال ساحلی انجام پذيرد در غير اينصورت باشگاه مشمول جريمه  11/111/111ريالی خواهد شد .
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هر تيم می بايست در صورت اعالم آمادگی کتبی قبلی از سوي هيات فوتبال استان مربوط به فدراسيون براي حضور در مسابقات  ،در
مهلت قانونی و تعيين شده  ،ليست اسامی و مدارک خواسته شده را جهت صدور کارت شرکت در مسابقات تحويل دپارتمان فوتبال
ساحلی کشور نمايد در غير اين صورت انصراف از مسابقات تلقی می شود و از دور مسابقات حذف خواهد شد و به يک رده مسابقاتی
پايين تر در فصل آتی سقوط نموده و مبلغ  51/111/111ريال براي تيم هاي ليگ برتر و دسته اول و ساير تيم ها مبلغ 21/111/111
ريال جريمه می شود .
د ر صورتی که تيمی پس از ثبت نام و ارائه مدارک بنا به هر دليلی از حضور در مسابقات انصراف دهد ضمن سقوط به دسته پايين تر
 ،براي تيم هاي ليگ برتر و دسته اول مبلغ  91/111/111ريال و ساير تيم ها مبلغ  41/111/111ريال جريمه می شود.
در صورتيکه تيمی بعد از قرعه کشی و يا بعد از شروع مسابقات از حضور در مسابقات انصراف دهد ضمن سقوط به دسته پايين تر
براي تيم هاي ليگ برتر و دسته اول مبلغ  121/111/111ريال و ساير تيم ها مبلغ  51/111/111ريال جريمه می شود .
در صورتی که تيمی بدون عذر موجه مورد تاييد دپارتمان فوتبال ساحلی کشور ،در طول فصل در مسابقه اي حاضر نشود براي مسابقات
ليگ برتر و دسته اول براي هر بازي مبلغ  51/111/111ريال و براي ساير مسابقات مبلغ  21/111/111ريال جريمه خواهد شد.
در صورتی که قبل از اولين بازي تيمی از دور مسابقات انصراف دهد اگرچه به دسته پايين تر سقوط می کند اما از حيث شمارش اين
تيم جز تيم هاي سقوط کننده آن فصل محسوب نمی آيد و به غير از تيم مذکور تيم (هاي) ديگر نيز براساس امتياز به رده پايين تر
سقوط می نمايد  .اما در صورتی که در بين فصل و حين مسابقات هر تيمی به هر دليل از جدول مسابقات حذف شود جز تيم هاي
سقوط کننده محسوب می شود.
جرايم مالی بازيکنان جز بدهی باشگاه محسوب می گردد .لذا باشگاه قبل از هرگونه نقل و انتقاالت می بايست نسبت به تسويه حساب
مالی اقدام تا در اين خصوص تعيين تکليف گردد .
اگر محروميت با جريمه نقدي همراه باشد  ،پايان و رفع محروميت موکول به پرداخت جريمه نقدي است  .مگر اينکه زمان و نحوه
پرداخت در متن حکم به نحو ديگري تعيين شده باشد  .اصل فيش واريزي به حساب فدراسيون می بايست حداکثر  3روز قبل از بازي
تحويل دپارتمان فوتبال ساحلی شود تا مجوز بازي صادر شود.
مسئوليت اجراي محروميت هاي انضباطی و کارت قرمز ( مستقيم و غير مستقيم) که براي بازيکنان يا کادر از فصول قبل باقی مانده
است می بايست توسط باشگاه در فصل جديد استعالم و اجرا شود .
در صورت انتقال بازيکن و اعضاي کادرفنی از يک باشگاه به باشگاه ديگر در فصل  66-69و در همان رده ،کارت هاي زرد  ،قرمز و
ساير جرايم انضباطی خواهد يافت.
هر بازيکن می تواند در طول يک فصل مسابقاتی با  3باشگاه قرارداد ببندد اما فقط در  2باشگاه اجازه بازي خواهد داشت.
مسئوليت احراز اصالت مدارک بازيکنان طرف قرارداد باشگاه با توجه به آئين نامه انضباطی بعهده باشگاه مربوطه می باشد .
کليه مدارک می بايست تکميل شده ارائه گردد و مدارک ناقص از طرف هيات فوتبال استان پذيرفته نشود .در صورت عدم تکميل
مدارک از سوي باشگاه ها ،هيات فوتبال استان مربوط می بايست مدارک ناقص را نگه داشته و پس از تکميل نمودن توسط باشگاه
مربوط نسبت به مهر و امضاء و ارسال آن در زمان تعيين شده به فدراسيون ارسال نمايند .
در صورت مفقود شدن کارت بازي صادر شده از سوي فدراسيون  ،باشگاه طی درخواست مکتوب از هيات فوتبال استان مربوطه و
پرداخت مبلغ  5/111/111ريال می تواند براي صدور کارت مجدد به فدراسيون مراجعه کند.
در مسابقات ،نماينده هيات فوتبال استان موظف است همکاري الزم را با نماينده فدراسيون فوتبال در خصوص رفع نواقص و برگزاري
هرچه بهتر مسابقات بعمل آورد و حضور ايشان در مسابقات الزامی است  .الزم به ذکر است سن نمايندگان اعزامی مسابقات از سوي
دپارتمان فوتبال ساحلی می بايست زير  65سال باشد .
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تغيير زمان مسابقات پس از اعالم برنامه از سوي دپارتمان فوتبال ساحلی فقط در صورت درخواست کتبی باشگاه و موافقت تيم مقابل
و تاييد دپارتمان فوتبال ساحلی امکان پذير است.
تيم ها می بايست  24ساعت قبل از شروع مسابقه در شهر ميزبان حضور داشته باشند و به محض ورود با نماينده فدراسيون و
سرپرست تيم ميزبان تماس بگيرند و اطالعات الزم را جهت حضور در جلسه هماهنگی کسب کنند .
تيم ميزبان موظف است روز قبل از بازي در همان ساعت بازي  ،زمين اصلی بازي را جهت تمرين رسمی در اختيار تيم ميهمان قرار
دهد در غير اينصورت مبلغ  21/111/111ريال جريمه می شود .
حضور سرپرست تيم ها در جلسه با حضور نماينده فدراسيون يک روز قبل از بازي الزامی است در غير اينصورت باشگاه مبلغ
 11/111/111ريال جريمه می شود.
تيم ميزبان حق انتخاب رنگ لباس خود را در مسابقات خانگی دارند و تيم ميهمان در صورت همرنگ بودن با لباس تيم ميزبان موظف
به استفاده از لباس دوم خود می باشد و می بايست تا قبل از شروع مسابقات ،نمونه البسه را به دپارتمان فوتبال ساحلی ارائه نمايند .
کليه تيم ها می بايست در مسابقات دو دست کاور غير همرنگ لباس خود را همراه داشته باشند ( جهت استفاده بازيکنان روي نيمکت
و در زمان گرم کردن بازيکنان در طول بازي و يا همرنگ بود البسه) .در صورت عدم پوشيدن کاور در طول مسابقه  ،تيم مربوط مبلغ
 3/111/111ريال جريمه می شود و در بازي هاي بعدي به دو برابر جريمه قبل ( بصورت تصاعدي ) محاسبه می شود.
شماره درج شده روي لباس بازيکنان ( جلو پيراهن و شورت و پشت پيراهن ) بايستی با ليست اوليه که مورد تائيد هيات و فدراسيون
است يکسان باشد و تا آخر مسابقات بدون تغيير باقی بماند .عدم استفاده از شماره پيراهن اختصاصی جريمه نقدي براي باشگاه بمبلغ
 5/111/111ريال در هر مسابقه را دارد و در صورت تکرار در مسابقات بعدي براي هر بازيکن ديگر آن تيم ،به  2برابر جريمه قبل
( بصورت تصاعدي ) افزايش می يابد .
هر باشگاه در هنگام برگزاري مسابقه در ليست مربوطه می تواند حداکثر  12بازيکن (  5نفر اصلی 9 +نفر ذخيره ) را معرفی نمايد.
نهايتاً در نيمکت ذخيره هر تيم حداکثر  12نفر (  9بازيکن ذخيره  5 +نفر کادر ) می توانند حضور داشته باشند و ساير بازيکنان معرفی
شده در ليست اصلی بايستی روي سکوي تماشاگران حضور يابند.
تيم ها می بايست يک ساعت و پانزده دقيقه قبل از شروع بازي در ورزشگاه حضور داشته باشند و در ازاء هر دقيقه تاخير باشگاه
مبلغ  411/111ريال جريمه می شود .
آمبوالنس  ،نيروي انتظامی  ،پزشک و ساير موارد جهت برگزاري مسابقات می بايست حداقل تا يک ساعت و پانزده دقيقه قبل از
شروع مسابقه در ورزشگاه حاضر و آماده باشند .
در صورت عدم حضور پزشک داراي کارت نظام پزشکی در مسابقات  ،باشگاه ميزبان مبلغ  11/111/111ريال جريمه می شود .
حضور سرمربی يا مربی روي نيمکت تيم ها در زمان برگزاري مسابقه الزامی است در غير اينصورت براي هر بازي
مبلغ  11 /111/111ريال جريمه می شود .
کليه مسابقات می بايست با توپ هاي اعالم شده از سوي فدراسيون انجام شود .در صورت عدم استفاده از توپ هاي معرفی شده از
سوي فدراسيون تيم ميزبان براي هر ديدار مبلغ  5/111/111ريال ( پنج ميليون ريال ) جريمه می شود
نيمکت سمت راست ميز داوران متعلق به تيم ميهمان و نيمکت سمت چپ ميز داوران به تيم ميزبان تعلق دارد .
شروع گرم کردن تيم ها در زمين بازي از  51دقيقه قبل از ساعت آغاز بازي تا  15دقيقه قبل از آغاز بازي می باشد  .ضمن اينکه کليه
بازيکنان و کادر جهت انجام تشريفات قبل از بازي می بايست  11دقيقه قبل از آغاز مسابقه در زمين و نيمکت حضور داشته باشند .
در صورت عدم انجام تشريفات آغازين و پايانی توسط تيم ها  ،باشگاه مربوط مبلغ  11/111/111ريال جريمه می شود .
در هر بازي می بايست تعداد  8توپ جمع کن با لباس متحدالشکل حضور داشته باشند در غير اينصورت مبلغ  21/111/111ريال
جريمه می شوند .

6

36
41
41
42
43
44
45

46
49
48
46

51
51
52
53

54
55

اگر تيمی در گزارش داوري اسم تيم خود را که در برنامه مسابقاتی قرار داده شده تغيير و يا اسم ديگري درج کند مبلغ 5/111/111
ريال جريمه خواهد شد.
نماينده باشگاه موظف است در تمام مسابقات کارت بازي کليه بازيکنان و همراهان که توسط فدراسيون فوتبال صادر گرديده را همراه
داشته باشد و يک ساعت قبل از شروع هر ديدار به نماينده فدراسيون تسليم نمايد .
در صورت بهمران نداشتن کارت بازي  ،باشگاه مبلغ  11/111/111ريال جريمه می شود .
در جريان بازي  4بازيکن می توانند بدون توپ پشت نيمکت تيم خود گرم کنند .
کادر و بازيکنان محروم عالوه بر منع حضور در زمين مسابقه  ،از حضور داخل زمين براي گرم کردن قبل از بازي  ،رختکن  ،مصاحبه
و کنفرانس مطبوعاتی نيز ممنوع می باشند  .در صورت گزارش مبلغ  11/111/111ريال جريمه نقدي می شوند .
در صورت تعطيل شدن مسابقه اي به دليل عدم حضور آمبوالنس نتيجه ديدار  3بر صفر به سود تيم مقابل اعالم خواهد شد و جريمه
 41/111/111ريالی براي باشگاه را در پی خواهد داشت.
در صورتيکه مسابقه اي با تاخير حضور پزشک ،آمبوالنس  ،نيروي انتظامی و ساير موارد مورد نياز جهت برگزاري مسابقه برگزار شود
براي باشگاه مربوط به ازاء هر دقيقه تاخير مبلغ  411/111ريال جريمه نقدي در نظر گرفته می شود و جهت تنبيهات مضاعف در
صورت صالحديد موضوع به کميته انضباطی ارجاع می شود .
تائيد محل و زمان برگزاري مسابقات از اختيارات دپارتمان فوتبال ساحلی فدراسيون می باشد  .هيچ مسابقه اي بدون دستور کتبی
دپارتمان فوتبال ساحلی نمی تواند به تعويق بيفتد.
انجام يا عدم برگزاري بازي در روز مسابقه از اختيارات داور مسابقه با هماهنگی نماينده فدراسيون می باشد و عوامل ديگر مجاز به
توقف يا تعطيلی آن نمی باشند .
در صورت اعالم از سوي نماينده فدراسيون تيم ها می بايست حداقل  12ساعت در شهر ميزبان حضور داشته باشند و تيم ميزبان
اقدامات و همکاري را طبق مقررات در اين خصوص بعمل آورد .
استفاده از اسکوربرد و سيستم صوتی ( پخش آهنگ با در نظر گرفتن ايام سوگواري ) در مسابقات الزامی است که در صورت عدم
استفاده  ،باشگاه ميزبان مبلغ  9/111/111جريمه می شود  .در صورتی که اسکوربرد باشگاهی بيش از يک بار پيش از شروع بازي و
يا در حين مسابقات خراب شود از بازي دوم مشمول جريمه  9/111/111ريالی خواهد شد.
در مسابقاتی که بصورت ليگ برگزار می شود هر بازيکن در مجموع با دريافت  3کارت زرد از مسابقه بعدي محروم می شود .
در کليه مسابقات مجتمع ،بازيکنی که در مجموع  2کارت زرد دريافت نمايد از مسابقه بعدي محروم خواهد بود .
محروميت از مسابقه به بازي هاي حقيقی مربوط است  .يعنی اگر يک مسابقه به داليلی برگزار نشود نمی توان محروميت يک فرد را
اتمام شده تلقی کرد .
اگر مسابقه بعدي که قرار است فرد خاطی از آن محروم باشد لغو شده يا اصالً برگزار نشود و در علت عدم برگزاري و لغو مسابقه  ،تيم
دارنده فرد خاطی مقصر باشد  ،محروميت مورد نظر ادامه داشته و در بازي حقيقی بعدي اعمال خواهد شد  .اما اگر تيم مقابل در اين
موارد مقصر شناخته شود آن مسابقه انجام شده تلقی و آن محروميت نيز سپري شده محاسبه می شود.
کارت هاي قرمز ناشی از حرکات خطرناک می تواند شامل جرايم نقدي از سوي کميته انضباطی شود.
هر باشگاه می تواند نسبت به طراحی و معرفی عالمت انحصاري باشگاه و درج آن بر روي البسه ورزشی بازيکنان و همراهان تيم
اقدام نمايند.

الف  :مـدارک مـورد نیـاز :

1

مدارک مورد نياز براي صدور کارت شرکت در مسابقات بشرح ذيل می باشد :
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ليست اسامی بازيکنان براي تيم هاي ليگ برتر و ليگ دسته اول حداکثر  21بازيکن شامل  12بازيکن رده سنی آزاد +
1 -1
 5بازيکن زيرمجموعه متولد از  93/11/11ببعد و  3بازيکن زيرمجموعه متولد از  99/11/11ببعد تاريخ تولد بازيکنان می بايست
تا قبل از تاريخ  81/11/11معرفی شوند و  5همراه شامل  :سرپرست  ،سرمربی  ،مربی  ،پزشک و تدارکات طبق فرم ليست اسامی
پيوست که به تائيد باشگاه و هيات فوتبال استان ذيربط رسيده باشد.
ليست اسامی بازيکنان براي تيم هاي زيرگروه کشور حداکثر  15بازيکن  12بازيکن رده سنی آزاد  3 +بازيکن متولد 93/11/11
1-2
ببعد .تاريخ تولد بازيکنان می بايست تا قبل از تاريخ  81/11/11معرفی شوند و  5همراه شامل  :سرپرست  ،سرمربی  ،مربی ،
پزشک و تدارکات طبق فرم ليست اسامی پيوست که به تائيد باشگاه و هيات فوتبال استان ذيربط رسيده باشد .
ليست اسامی بازيکنان براي تيم هاي رده هاي سنی پايه حداکثر  15بازيکن طبق شرايط سنی اعالم شده در ماده  6و9
1-3
مقررات و  5همراه شامل  :سرپرست  ،سرمربی  ،مربی  ،پزشک و تدارکات طبق فرم ليست اسامی پيوست که به تائيد باشگاه و
هيات فوتبال استان ذيربط رسيده باشد .
چنانچه تيم هاي ليگ برتر و ليگ دسته اول در ليست اسامی اوليه کمتر از تعداد مجاز بازيکن طبق شرايط بند  1را معرفی نمايند
2
می تواند در زمان نقل و انتقاالت نيم فصل با توجه به شرايط ذيل نسبت به تکميل ليست اسامی اقدام نمايد:
الف :يک بازيکن آزاد در طول فصل ( سهميه فيفا ).
ب 3 :بازيکن چه به صورت آزاد چه به صورت قرضی (حداکثر تعداد مجاز استفاده از بازيکنان قرضی در ابتدا يا نيم فصل مسابقات
 2بازيکن می باشد ) .
ج :بازيکنان رده سنی می توانند از شروع فصل تا نيم فصل به ليست تيم اضافه شوند .
 تيم هاي شرکت کننده در مسابقات رده هاي سنی پايه و زيرگروه می توانند در مرحله نهايی در صورت داشتن جاي خالی تعداد
 2بازيکن جذب نمايند .
قرارداد بازيکنان و همراهان می بايست براساس فرم شماره الف و ب که در  4نسخه با دقت و بدون قلم خوردگی تنظيم شده
3
منعقد و پس از امضاء بازيکن و اثر انگشت و مهر و امضاء مديريت باشگاه در هيات فوتبال استان شهرستان و استان به ثبت
رسيده به دپارتمان فوتبال ساحلی تحويل گردد  .عکس الصاقی روي قرارداد بايد ممهور به مهر هيات فوتبال استان مربوطه باشد
مدت قرارداد بازيکنان در زمان نقل انتقاالت پيش از شروع فصل حداقل يک فصل و در زمان نقل و انتقاالت نيم فصل  ،حداقل
4
نيم فصل و حداکثر سه فصل منتهی به پايان فصل ورزشی است .
مبلغ قرارداد بازيکنان حتماً می بايست در قرارداد آنان ذکر شود  ،قرارداد بدون مبلغ ثبت نخواهد شد .
5
بازيکنانی که از فصل قبل با تيم هاي ديگري در فصل جديد قرارداد منعقد نموده اند می بايست مدارک ذيل را ارائه نمايند :
6
الف:اگر بازيکن قرضی باشد بايد نام آن در ليست اسامی باشگاه دارنده بازيکن وجود داشته باشد و قرارداد بازيکنان قرضی از
باشگاه مبداً می بايست حداقل يک فصل باقی مانده باشد .
بديهی است در صورت عدم صدور کارت و درج نام بازيکن در ليست اسامی باشگاه مبداً ( انتقال دهنده ) در فصل ، 66-69
بازيکن نمی تواند بصورت قرضی به باشگاه ديگري برود  ،بنابراين ارائه ليست اسامی باشگاه انتقال دهنده و کارت شرکت در
مسابقات در فصل  66-69الزامی است ( فرم شماره  9پيوست).
ب :مدت قرارداد بازيکنان قرضی با باشگاه جديد حداقل نيم فصل و حداکثر تا پايان مدت اعتبار قرارداد با باشگاه قبلی است.
ج :ارائه فسخ قرارداد با ارائه فرم شماره  5و  6پيوست .
د :فرم تسويه حساب مالی که به تائيد هيات فوتبال استان رسيده باشد .
و :هر بازيکن در طول يک فصل حداکثر در دو باشگاه می تواند بازي کند چه بصورت قرضی ( موقت ) يا بصورت دائم به تيم
دوم منتقل گردد بازيکنانی که در فصل جاري  ( 66-69مسابقات شهرستان  ،استان  ،کشوري و  )....عضو تيم ديگري بوده اند
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می توانند حتی با اخذ رضايتنامه ( فسخ قرارداد و انتقال موقت ) از باشگاه قبلی در نيم فصل مسابقات در باشگاه دوم بازي نمايند
( در زمان قانونی نقل و انتقاالت ) .
ارائه کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی بازيکنان و کادر .
براي بازيکنان زير مجموعه ارائه اصل و کپی برابر اصل تصوير شناسنامه بازيکن و صفحه اول و دوم شناسنامه پدر يا مادر الزامی
است .
ارائه رضايت نامه محضري از والدين بازيکنان زير  18سال الزامی می باشد ( ارائه فرم شماره  4پيوست ).
ارائه کپی برابر اصل تصوير کارت بيمه ورزشی بازيکنان و کادر .
در صورتيکه شناسنامه بازيکن المثنی بوده و يا در صفحه توضيحات مواردي ذکر شده باشد ارائه کپی صفحه توضيحات در
صورتيکه تغيير سن در آن ذکر شده باشد الزامی است و بازيکن با تائيد کميته هاي مسابقات و انضباطی مجاز به همراهی تيم
خواهد بود .
ارائه اصل گواهی پنجم ابتدايی براي بازيکنان زيرمجموعه.
ارائه اصل گواهی اشتغال به تحصیل سال جاری با شرایط ذیل :
اصل گواهی اشتغال به تحصیل عکسدار معتبر بعالوه گواهی تائید شده پلیس  01+که توسط حوزه نظام وظیفه تائید
می گردد.
ا صل و تصوير مدرک مربيگري مربيان که به تائيد دپارتمان آموزش فدراسيون رسيده باشد .
سرمربيان و مربيان تيم هاي ليگ برتر و سرمربيان تيم هاي ليگ دسته اول می بايست داراي مدرک سطح يک فوتبال ساحلی
 AFCباشند  .براي مربيان ساير ليگ ها مدرک سطح يک فوتبال ساحلی ايران الزامی است .
ارائه کپی برابر اصل ( پشت و رو ) کارت پايان خدمت کليه اعضا ء تيم ( کادر و بازيکنان ).
تعیین وضعیت نظام وظیفه بازیکنانی که به سن مشمولیت رسیده اند ( زیر  01سال ) با ارائه یکی از مدارک مشروحه
ذیل :
ارائه کپی برابر اصل کارت پایان خدمت  ،کارت معافیت دائم یا موقت  ،برگه آماده به خدمت ( بدون داشتن غیبت
ذکر شده در آن )  .ارائه برگ پستی و یا برگ درخواست معافیت مورد تائید نمی باشد .
درخصوص استفاده از بازیکنان سرباز برابر آنچه که در بخشنامه مدیریت محترم تربیت بدنی ستاد کل نیروهای مسلح
و مقررات نقل و انتقاالت می باشد ،عمل خواهد شد .
ارائه کارت شرکت در مسابقات عکس دار بازيکنان و کادر فنی که به تائيد هيات فوتبال استان رسيده باشد ( عکس روي کارت
می بايست جديد و کارت بدون خط خوردگی باشد ) 1
ارائه فرم تعهد نامه شماره  1پيوست.
دريافت استعالم از کميته اخالق فدراسيون مبنی بر صدور مجوز براي حضور بازيکنان و کادر در صورت لزوم.
ارائه تسويه حساب مالی از امورمالی فدراسيون فوتبال .
نامه از کميته انضباطی فدراسيون فوتبال مبنی بر عدم محروميت و تسويه حساب احتمالی انضباطی .
معرفی نامه از هيات فوتبال استان ذيربط .
ارائه مجوز خروج از استان براي افراديکه که قصد خروج از استان را دارند .
ثبت آنالين براي دريافت کارت عضوگيري و واريز مبلغ اعالمی از سوي فدراسيون به صورت آنالين .
ارائه اصل فيش واريزي بابت وروديه حق ثبت نام در مسابقات .
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ارائه شناسنامه پزشکی بازيکنان و کادر مورد تائيد دپارتمان پزشکی فدراسيون فوتبال ( در صورت عدم رعايت موضوع  ،مسئوليت
هرگونه اتفاق بعهده باشگاه مربوط می باشد) .
ارائه گواهی نامه از سوي دپارتمان پزشکی فدراسيون فوتبال مبنی بر تائيد پزشک  .الزم به ذکر است حضور پزشک در تيم ها
ضروري است و در صورت عدم رعايت موضوع  ،مسئوليت هرگونه اتفاق بعهده باشگاه مربوط می باشد .
ارائه معرفی نامه رسمی به نام سرپرست يا نماينده تام االختيار از سوي باشگاه با تائيد هيات فوتبال استان و اعالم کتبی شماره
تلفن ،فاکس و ايميل باشگاه و آدرس دقيق محل برگزاري مسابقات در هر استان .
هر باشگاه بايستی  2دست پيراهن و شورت شماره دار (در جلو و پشت) در دو رنگ متضاد تهيه و در هنگام ارائه مدارک به
دپارتمان فوتبال ساحلی اعالم نمايد .شماره پيراهن بازيکنان می بايست از شماره  1تا  . 23شماره  1براي دروازه بان ( معرفی
حداقل  2دروازه بان الزامی است ) رنگ پيراهن دروازه بان بايد از ساير بازيکنان متمايز باشد .
 ،ITCقرارداد ،اصل و تصوير پاسپورت ،اجازه اقامت و اشتغال به کار از اداره امور اتباع خارجی و اخذ گواهی سالمت از دپارتمان
پزشکی براي بازيکنان و مربيان خارجی الزامی است.
کليه کپی برابر اصل مدارک می بايست توسط هيات فوتبال استان مربوطه ( مهر و امضا هيات ) انجام شود و مسئوليت احراز
اصل مدارک بعهده هيات فوتبال استان مربوطه می باشد .

مـاده  :11امـتـیـازات

1

2
3
4

5

با توجه به اينکه طبق قوانين و مقررات فوتبال ساحلی در يک مسابقه نتيجه مساوي وجود ندارد و حتماً می بايست تيم برنده
مشخص گردد .لذا چنانچه بازي در پايان وقت قانونی مساوي باشد يک زمان سه دقيقه اي به وقت بازي اضافه خواهد شد و
چنانچه پس از پايان وقت اضافی نتيجه همچنان مساوي باشد برنده بازي توسط ضربات پنالتی از روي نقطه فرضی پنالتی
مشخص خواهد شد .
به تيم برنده در وقت قانونی سه امتياز  ،در وقت اضافی دو امتياز و در ضربات پنالتی يک امتياز تعلق می گيرد و به تيم بازنده
هيچ امتيازي تعلق نمی گيرد.
تعداد گل به ثمر رسيده در ضربات پنالتی در جدول ردهبندي لحاظ نخواهد شد.
نحوه قرارگرفتن تیم ها در جدول رده بندی به ترتیب اولویت براساس:
الف :بیشترین امتیاز بدست آمده در همه مسابقات گروهی .
اگر دو یا چند تیم در امتیاز برابر باشند براساس شرایط زیر در جدول قرار خواهند گرفت:
ب:بیشترین امتیازات بدست آمده در مسابقات گروهی بین تیم های هم امتیاز .
ج :تفاضل گل بیشتر در مسابقات گروهی بین تیم های هم امتیاز .
د :بیشترین گل زده در همه مسابقات گروهی بین تیم های هم امتیاز .
و :تفاضل گل بیشتر در همه مسابقات گروهی .
ه :بیشترین تعداد گل زده شده در همه مسابقات گروهی .
د :کمترین تعداد کارت قرمز دریافتی در همه مسابقات گروهی .
ز :کمترین تعداد کارت زرد دریافتی در همه مسابقات گروهی .
ر :قرعه کشی توسط مسئول برگزاری مسابقه.
در صورت ناتمام ماندن مسابقه از سوي تيم متخلف طبق مقررات انضباطی برخورد خواهد شد  .اگر ديدار در وقت قانونی نيمه
تمام بماند  3امتياز  ،در وقت اضافی  2امتياز و در ضربات پنالتی يک امتياز محاسبه خواهد شد .
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چنانچه مسابقه اي بدليل عدم حضور غيرموجه يک تيم برگزار نشود امتياز  3بر صفر و احتساب  3گل ( گل ها در جدول رده
بندي لحاظ خواهد شد ) به نفع تيم مقابل اعالم می شود  .در صورت ارائه مدارک مستند دال بر عدم تخلف تيم حاضر نشده
نتيجه طبق مقررات نامه انضباطی پس از اعالم نظر کارشناسی از سوي دپارتمان فوتبال ساحلی اعالم خواهد شد.
چنانچه تيمی در يک دوره از مسابقات بدون عذر موجه و عدم رعايت مقررات اجرايی در دو ديدار متناوب يا متوالی در طول فصل
مسابقات جهت برگزاري مسابقه حاضر نشود يا از ادامه حضور در مسابقات انصراف دهد  ،بشرح ذيل اتخاذ تصميم خواهد شد:
الف :ضمن حذف تيم متخلف از دور مسابقات نتايج حاصله از ديدارهاي برگزار شده قبل بقوت خود باقی است و هيچگونه تغييري
در جدول مسابقات حادث نمی شود ليکن نتيجه ديدارهاي بعد از عدم حضور دومين مسابقه با امتياز  3بر صفر و احتساب  3گل
ثبت خواهد شد ( گل ها در جدول رده بندي محاسبه خواهد شد ) .
ب :تيم متخلف به يک رده مسابقاتی پايين تر سقوط داده می شود و ساير جرائم طبق مقررات و راي کميته انضباطی اتخاذ
خواهد شد .

مـاده : 11میـزبانی مسـابقات از سـوی هیـات ها و باشگاه هـا و مقررات مالی
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درصورتی که باشگاه ميزبان داراي ورزشگاه اختصاصی باشد و مراتب به تأئيد دپارتمان فوتبال ساحلی فدراسيون نيز برسد ،مسابقه در
ورزشگاه اختصاصی تيم ميزبان برگزار خواهد گرديد .درغيراينصورت براساس توافق حاصله فيمابين باشگاه و هيئت فوتبال استان
ميزبان میبايست ورزشگاه استاندارد و مورد تائيد دپارتمان فوتبال ساحلی را براي انجام مسابقات خود در زمان مقتضی اعالم نمايند.
در مسابقات نصب نوار زمين و پرچم ،آماده نمودن ميدان مسابقه ،توپ مسابقه  ،حضور پزشک ( داراي کارت نظام پزشکی )  ،حضور
دو آمبوالنس مجهز به دستگاه  AEDدر زمان برگزاري مسابقات  ،همچنين هماهنگی با شوراي تأمين و نيروي انتظامی  ...بعهده
باشگاه و هيئت فوتبال استان ميزبان میباشد.
درمسابقات ليگ تأمين محل اسکان و ساير هزينه ها بعهده تيم شرکت کننده می باشد .
در مسابقات مجتمع تأمين محل اسکان تيمهاي ميهمان بعهده تيم ميزبان می باشد (طبق کارتهاي بازي صادر شده از سوي فدراسيون)
معرفی ورزشگاه برگزاري مسابقات که به تائيد دپارتمان فوتبال ساحلی رسيده باشد  .در صورت عدم تائيد ورزشگاه از سوي دپارتمان
فوتبال ساحلی ،باشگاه از طريق هيات فوتبال استان می بايست نسبت به معرفی ورزشگاه استاندارد ديگري تا دو هفته قبل از مسابقه
اقدام نمايد در غير اينصورت حق ميزبانی را از دست خواهد داد و امتياز ميزبانی تا زمان رفع نواقص به باشگاه حريف تعلق خواهد
گرفت  .الزم به ذکر است در صورتيکه استانداردهاي ورزشگاه ها در طول مسابقات رعايت نشود نيز شامل اين بند خواهد شد .
تامين و هزينههاي محل اسکان و تغذيه اياب و ذهاب نمايندگان ،ناظران  ،استعداديابان و داوران اعزامی از سوي فدراسيون توسط
باشگاه ميزبان يک روز قبل تا يک روز پس از مسابقه (با توجه به برنامه پروازي)  ،تأمين و پرداخت می گردد.
معرفی محل اسکان مناسب نمايندگان ،ناظران و داوران فدراسيون فوتبال ( مجزا از محل اسکان تيم ها ) بهمراه آدرس و شماره تلفن
توسط باشگاه ميزبان ( محل اسکان بايد توسط هيات فوتبال استان تائيد و کتباً به فدراسيون اعالم گردد).
حق الزحمه داوران ،نماينده و ناظر مسابقات براساس مقررات مربوطه به عهده فدراسيون فوتبال می باشد و از محل اعتبارات پيش
بينی شده تأمين و پرداخت میگردد.
برگزاري جلسه هماهنگی روز قبل از مسابقه در محل و ساعتی که نماينده فدراسيون تعيين می نمايد با حضور سرپرستان و سرمربيان
تيم هاي ميزبان و ميهمان  ،همچنين نماينده تام االختيار هيات فوتبال استان ميزبان  ،نماينده حراست اداره کل ورزش و جوانان
ميزبان و نماينده نيروي انتظامی ( ترجيحاً فرماندهی ميدان ) الزامی است .
حضور افراد مسئول در جلسه هماهنگی به منزله الزام حضور فيزيکی و مسئوليت آنان در خالل برگزاري مسابقه نيز می باشد.
ساير هزينههاي اجراي مسابقات براساس توافق حاصله فيمابين باشگاه و هيئت فوتبال استان ميزبان تأمين و پرداخت میگردد.

11

وروديه و حق ثبت نام براي مسابقات ليگ برتر مبلغ  131/111/111ريال و مسابقات ليگ دسته اول مبلغ  81/111/111ريال ،
زيرگروه  31/111/111ريال و رده هاي سنی پايه  21/111/111ريال و دسته برتر بانوان  11/111/111ريال می باشد که
می بايست به حساب فدراسيون فوتبال بانک تجارت شعبه سپهبد قره نی  21625868واريز شود.
در کليه مسابقات تيم ميزبان با هماهنگی هيات فوتبال استان ميزبان و نظارت نماينده فدراسيون مسئول فروش بليط براي
تماشاگران و تبليغات رايج در محل برگزاري مسابقات میباشند و درآمد حاصله به شرح زير اعالم میگردد:
تيم ميزبان  ، %91هيئت فوتبال استان .%31

11

12

مـاده  : 12بـازی جـوانمردانه  ،جـام  ،مـدال و احکـام

در هر يک از رقابت هاي فوق الذکر ميزبان موظف است نسبت به نصب پرچم جمهوري اسالمی ايران و فدراسيون فوتبال و
بازي جوانمردانه  Fair Playاقدام نمايد .
با توجه به نحوه برگزاري مسابقات و تصميم از سوي دپارتمان فوتبال ساحلی ،به مقام هاي اول تا سوم مسابقات از سوي
فدراسيون فوتبال جام قهرمانی  ،احکام و مدال اهداء خواهد شد .
مقام اول م سابقات ليگ برتر از پرداخت حق شرکت در مسابقات فصل آتی معاف بوده و مقام دوم از پرداخت  % 91و مقام سوم
 % 51معاف خواهد بود .

1
2
3

مـاده  : 13مـوارد پیش بینی نشده


موارد پيش بينی نشده احتمالی يا سکوت در اين مقررات در جلسه مشترک دپارتمان فوتبال ساحلی و کميته حقوقی و تدوين
مقررات و براساس ساير مقررات فدراسيون تصميم گيري و به مورد اجراء گذاشته می شود  .اين تصميم نهائی بوده و قابل اعتراض
نمی باشد .

مـاده  : 14تصویب و اجرای مقررات


اين مقررات در  14ماده تهيه و در تاريخ  66/3/21در هيات رئيسه فدراسيون فوتبال تصويب گرديد و از اين تاريخ داراي قابليت
اجرائی است .

دکتر علیرضا اسدی
دبیرکل
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«فدراسیـون فوتبـال جمهـوری اسالمـی ایـران»
فـرم لیست اسـامی
فصل 79-79

لیست اسامی بازیکنان و کادر لیگ برتر فوتبال ساحلی ........................................استان  ............................مورخ....................
ردیف

شروع
نام ونام خانوادگی

سمت

شماره
پیراهن

نام پدر

وضعیت

شماره

تاریخ تولد

خدمت

شناسنامه/کدملی

روز/ماه/سال

قرارداد

1

قبلی

دائم

پایان
قرارداد

دروازه بان

باشگاه

موقت

شماره/
تاریخ

شماره

ثبت

کارت و

هیات

قرارداد

ستان

1

2
3
4
5
6
9
8
6
11
11
12
16

زير مجموعه  93/11/11ببعد

19

زير مجموعه  93/11/11ببعد

18

زير مجموعه  93/11/11ببعد

16

زير مجموعه  93/11/11ببعد

21

زير مجموعه  93/11/11ببعد

21

زير مجموعه  99/11/11ببعد

22

زير مجموعه  99/11/11ببعد

23

زير مجموعه  99/11/11ببعد

1

سرپرست
سرمربی
مربی
پزشک
تدارکات

2
3
4
5

رنگ لباس اول:

پیراهن  .....................شورت ....................

نام و نام خانوادگی مدیرعامل باشگاه............................................. :

رنگ لباس دوم:

پیراهن  ..................شورت .........................

نام و نام خانوادگی رئیس هیئت فوتبال استان...........................................:

13

مهر و امضاء

مهر و امضاء

14

« فدراسیـون فوتبـال جمهـوری اسالمـی ایـران»

فـرم شماره 1

فـرم تعهـدنامه مسـابقات فـوتبال سـاحلی

اينجانب  ................................................مديرعامل باشگاه ................................................و  ................................................سرپرست تيم
 ........................................................و  .......................................................رئيس کميته مسابقات هيات فوتبال استان
 ................................................متعهد می شويم که تمامی مدارک ارائه شده به هيئت فوتبال استان هيچگونه نقصی ندارد و بررسی ها و
پيگيريهاي الزم درمورد مدارک بازيکنان صورت پذيرفته و صحت و درستی آن مورد تأئيد میباشد.
درصورت احراز تخلف و ارائه مدارک جعلی مسئوليت و عواقب ناشی از آن ،متوجه باشگاه و هيئت فوتبال استان مربوطه خواهد بود.

نـام و نـام خـانوادگی مـدیرعـامل باشگـاه................................................ :
مهـر و امضاء

نـام و نـام خـانوادگی رئیس کمیتـه مسـابقات هیات فوتبال استان ................................................
مهـر و امضاء

نـام و نـام خـانوادگی رئیس هیـئت فـوتبال استـان..................................................... :
مهـر و امضاء

15

فـرم شماره 2

بسمـه تعالی
به  :فـدراسیون فوتبال
از  :هیـات فـوتبال استـان --------------

باسالم
بدينوسيله تاييد ميگردد که بازيکنان نامبرده ذيل در فصل گذشته ( فصل  ) 65-66در مسابقات اين استان بصورت قطعی و دائم عضو
باشگاه  ----------------در رده سنی بزرگساالن  /پايه بوده و نام نامبردگان ذيل در ليست اسامی باشگاه مذکور در فصل جاري 66-69
بعنوان بازيکن خود باشگاه ثبت گرديده است ،لذا بدينوسيله تاييد ميگردد نامبردگان نيازي به ارائه رضايت نامه ندارند .الزم به ذکر ميباشد بازيکنان
مذکور قبال توسط باشگاه  ،کميته انضباطی هيات فوتبال و فدراسيون فوتبال آزاد نگرديده و ادامه همکاري باشگاه با بازيکنان فوق الذکر بالمانع ميباشد
.
ردیف

نام بازیکن

نام پدر

شماره

تاریخ تولد

امضاء و اثر انگشت بازیکن

شناسنامه
1
2
3
4
5
6
3
1
9
11
11
12
13
14
15

مهـرباشگـاه و امضاء مـدیرعامل

مهـر و امضاء رئیس هیئت فـوتبال شهـرستان

16

مهـر و امضـاء رئیس هیئت فـوتبال استـان

فـرم شماره 3

بسمـه تعالی

به  :فـدراسیون فـوتبـال
از  :هیـات فـوتبال استـان --------------

باسالم
بدينوسيله تاييد ميگردد که باشگاه  -----------------در رده سنی پايه فوتبال ساحلی کشور ( فصل  ).................حضور داشته و بازيکنان ذيل
در فصل مسابقاتی  ...................عضو تيم پايه فوتبال ساحلی باشگاه مربوطه ميباشند .

ردیف

نام بازیکن

شماره شناسنامه

نام پدر

تاریخ تولد

رده سنی
پایه

1
2
3
4
5
6
3

1

مهـرباشگاه و امضـاء مدیرعامل

مهـر و امضـاء رئیس هیئت فوتبال شهرستان

17

مهـر و امضـاء رئیس هیئت فوتبال استان

فـرم شماره 4

بسمـه تعالی

*ولی بازیکنان زیر  11سال بایستی همراه فرزند خود در دفترخانه رسمی حضور یافته و موافقت خود را با عقد قرارداد حضور فرزند خود
در تیم مذکور اعالم نمایند .
(متن رضایت نامه محضری برای بازیکنانی که سن آنان در زمان عقد قرارداد زیر  11سال میباشد ).

بدینوسیله اینجانب  ------------------فرزند  -----------------------متولد ------------------------
شماره شناسنامه  ---------------------صادره  -------------------شماره ملی -----------------------
کدپستی  ----------------------------به نشانی------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------ولی  /قیم بازیکن  -----------------------فرزند  -----------------متولد -------------------------
شماره شناسنامه  --------------------صادره  -------------------شماره ملی ------------------------
در دفترخانه حاضر و به موجب این سند رضایت و موافقت خود را مبنی بر عقد قرارداد نامبرده با باشگاه -----------------
به مدت  -----------------------و شرکت در فعالیتهای ورزشی باشگاه مذکور را اعالم مینمایم .

مهـر و امضـاء دفتـرخـانه رسـمی

امضـا ء و اثـر انگشـت ولی بـازیکن
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فـرم شماره 5

بسمـه تعالی

بدینوسیله اینجانب  -------------------فرزند  -------------------به شماره شناسنامه --------------------
متعهد میگردم پس از ثبت رضایت نامه از باشگاه فصل گذشته خود (به شماره ثبت  -----------مورخ  ---------هیات فوتبال
استان که به پیوست تقدیم میگردد ) و نیز در فصل مسابقاتی  96-93تحت قرارداد هیچ باشگاهی نبوده و در هیچ تیمی بازی نکرده و
هم اکنون بازیکن آزاد محسوب میگردم .
بدیهی است در صورت اثبات خالف صحت مطالب فوق تمامی مسئولیت آنرا پذیرا می باشم.

امضـاء و اثـرانگشت بـازیکن

بدینوسیله باشگاه فرهنگی ورزشی  --------------------------------------------متعهد میگردد بازیکن

-

 -----------------فرزند  --------------به شماره شناسنامه  ------------پس ازثبت رضایتنامه از باشگاه فصلگذشته خود (به شماره ثبت  -----------مورخ  ---------هیات فوتبال استان که به پیوست تقدیم میگردد ) و نیزدر فصل

مسابقاتی 66-69

تحت قرارداد هیچ باشگاهی نبوده و در لیست اسامی تیمی حضور نداشته و هم اکنون بازیکن آزاد محسوب میگردد

لذا مسئولیت ثبت قرارداد با نامبرده بعنوان بازیکن آزاد برعهده باشگاه میباشد.

مهـربـاشگاه و امضـاء مـدیرعامل
======================================================================
موارد فوق مورد تائید می باشد .
امضاء – اثرانگشت بازیکن فوق و مهر -امضاء باشگاه فوق در محل هیات فوتبال تحصیل گردید.

مهـر و امضـا رئیس هیـات فـوتبال استـان
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فـرم شماره 6

بسمـه تعالی

بدینوسیله اینجانب  -------------------فرزند  ------------به شماره شناسنامه  --------------------متعهد
میگردم در فصل مسابقاتی95-96و  96-93تحت قرارداد هیچ باشگاهی نبوده و در لیست اسامی تیمی حضور نداشته و هم اکنون
بازیکن آزاد محسوب میگردم .
بدیهی است در صورت اثبات خالف صحت مطالب فوق تمامی مسئولیت آنرا پذیرا می باشم.
امضـاء و اثـرانگشت بـازیکن

بدینوسیله باشگاه فرهنگی – ورزشی  --------------------متعهد میگردد بازیکن ----------------فرزند---------
به شماره شناسنامه  -----------در فصول مسابقاتی  95-96و نیز  96-93تحت قرارداد هیچ باشگاهی نبوده و در لیست اسامی
تیمی حضور نداشته و بازیکن آزاد محسوب میگردد .
لذا مسئولیت ثبت قرارداد با نامبرده بعنوان بازیکن آزاد بر عهده باشگاه می باشد.
مهـرباشگـاه و امضـاء مـدیرعامل
....................................................................... .............................................................................................................................
موارد فوق مورد تائید می باشد .
امضاء – اثرانگشت بازیکن فوق و مهر -امضاء باشگاه فوق در محل هیات فوتبال تحصیل گردید .

مهـر و امضـاء هیـات فـوتبال استـان

21

بسمـه تعالی

فـرم شماره 3

به  :فدراسیون فوتبال
از  :هیات فوتبال استان --------------------

باسالم
بدینوسیله تایید میگردد بازیکن  -----------------در فصل مسابقاتی جاری (  ) 96-93بصورت دائم و قطعی عضو تیم
 ( -------------تیم انتقال دهنده ) در مسابقات استان  /شهرستان میباشد که نام وی در لیست اسامی باشگاه مذکور در فصلمسابقاتی  96-93درج گردیده است و کارت شرکت در مسابقات نیز برای نامبرده صادر گردیده است .
لذا انتقال موقت نامبرده به تیم  --------------و به مدت نیم فصل  /یک فصل با توجه به رعایت آیین نامه نقل و انتقاالت
فدراسیون فوتبال بالمانع است .

مهرباشگاه و امضاء مدیرعامل

--------------------

مهر و امضاء هیئت فوتبال شهرستان

--------------------

مهر و امضاء هیئت فوتبال استان

--------------------

به پیوست اصل  /کپی برابر اصل قرارداد با تیم انتقال دهنده  ،کارت شرکت در مسابقات با تیم انتقال دهنده در فصل  95-96و کپی
برابر اصل لیست اسامی باشگاه انتقال دهنده جهت بهره برداری تقدیم میگردد .

21

بسمـه تعالی

فـرم شمـاره 11

به  :فـدراسیون فـوتبال
از  :هیـات فـوتبال استـان ---------------
بدینوسیله تایید میگردد بازیکن  --------------فرزند  --------------به شماره شناسنامه  ------متولد  -----در فصل
مسابقاتی  95-96بصورت دائم و قطعی عضو تیم  ---------------بوده است .
لذا خواهشمند است با عنایت به آئین نامه نقل و انتقاالت فدراسیون فوتبال و با توجه به اینکه بازیکن مذکور با باشگاه قبلی خود تسویه
حساب ننموده و کمیته انضباطی شهرستان  ،استان و یا فدراسیون فوتبال نیز آنرا آزاد اعالم ننموده و رضایت نامه ای نیز از سوی باشگاه
برای نامبرده صادر نگردیده و در فصل جاری نیز با هیچ باشگاه دیگری قرارداد منعقد ننموده و در لیست اسامی تیمی حضور نداشته ،
نام وی را در لیست اسامی باشگاه در فصل  96-93درج فرمائید .
ضمنا نامبرده طبق قرارداد مثبوت در هیات فوتبال استان به شماره  ---------------مورخ  -----------تا تاریخ

-

 -----------تحت قرارداد با باشگاه مذکور بوده که به ضمیمه کپی برابر اصل  /اصل قرارداد فصل گذشته تقدیم میگردد .

مهـر و امضـاء هیـات فـوتبال استـان

مطالب فوق مورد تایید این باشگاه بوده و این باشگاه مسئولیت عقد قرارداد با نامبرده را عهده میگیرد و در صورت اثبات عدم صحت
مطالب فوق کلیه مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده اینجانب و باشگاه مربوطه میباشد .

مهـر و امضـاء مـدیرعامل باشگـاه

مطالب فوق مورد تایید اینجانب بوده و در صورت اثبات عدم صحت مطالب فوق کلیه مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده اینجانب
میباشد .

امضـاء و اثـرانگشت بـازیکن
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