
 

 به یاری اهورامزدا                                                                          

 آیین نامه فوتسال

 پیشگفتار

های نونهاالن، نوجوانان و بزرگساالن در ردهدو بخش آقایان  در باختگانجان جام ورزشی پیکارهای فوتسال مسابقات

. شودمی انجام( فوتسال) سالن داخل فوتبال قوانین طبق هارقابت این. گرددمی برگزار بندی سنی(و بانوان )بدون رده

 این در رشته این قوانین از مهم موارد برخی به فوتسال قوانین با رشته این کنندگانبیشتر شرکت آشنایی جهت

 ذکر باختگانجان جام پیکارهای برگزاری داخلی ینامهآیین قوانین از ایمجموعه پایان، در شده است؛ اشاره نوشتار

 .نمایند مطالعه را هاآن مقررات، از کامل آگاهی جهت موظفند هاتیم که است شده

 کنندگانو شرکت باشدنمی مورد آن نبودن بر دلیل رو پیش نوشتار در فوتسال قوانین از مواردی ذکر عدم: تذکر

 توسط شده منتشر فوتسال مقررات و قوانین یدفترچه به فوتسال قوانین از کامل یافتن آگاهی برای موظفند

 .نمایند مراجعه( FIFA-فیفا) فوتبال المللیبین فدراسیون

 بازیکنان تعداد  -1

 بازیکنان -1-1

 باندروازه نفر، پنج از یکی. باشد نفر پنج از بیش نباید تیم هر بازیکنان تعداد. شودمی انجام تیم دو بین مسابقه یک

 .است

 .نماید آغاز را بازی باید بازیکن 5 با تیم هر بازی شروع در -1

 .شودمی تعطیل مسابقه نفر 3 از کمتر به تیم هر بازیکنان تعداد رسیدن و بازیکنان اخراج صورت در -2

 در کار نباید صورت هر در ولی بدهد بازیکنان به را تاکتیکی دستورات مسابقه طول در است ممکن تیم مربی: تذکر

 .باشد داشته مناسبی رفتار باید همواره و کند ایجاد اختالل داوران و بازیکنان

 بازیکن نیز بازی را آغازنماید. 3تذکر:در شروع بازی هر تیم میتواند با 

 تعویض انجام روش -1-2

 پروازی صورت به و نامحدود هاتعویض تعداد مسابقه، حین در. است نفر 5 مجاز، جانشین بازیکنان تعداد حداکثر

 :شود رعایت باید زیر شرایط تعویض، برای. است

 .کند ترک را بازی خود، زمین تیم تعویض منطقه از باید شوندهخارج بازیکن •



 

 شوندهخارج بازیکن هک زمانی تا اما شود، بازی زمین وارد خود تیم تعویض منطقه از باید نیز شونده وارد بازیکن •

 .شود بازی زمین وارد نباید جانشین بازیکن نگذشته، زمین کناری خط از کامالً

  .بود واهندخ داور اختیار و اقتدار تحت نکنند، شرکت یا و کنند شرکت بازی در چه جانشین، بازیکنان کلیه •

 و شودمی بمحسو بازیکن او لحظه آن از شود، بازی زمین وارد جانشین بازیکن که شودمی کامل زمانی تعویض •

 .یابدمی خاتمه شوندهخارج فرد بودن بازیکن

 .نماید عوض دیگری بازیکن هر با را خود جای تواندمی باندروازه •

 .گیرد صورت داور یاجازه با باید بازی حین در باندروازه تعویض: 1تبصره 

 با( تساوی صورت رد) بازی پایان پنالتی ضربات در یا و بازی حین پنالتی ضربات در تواندمی باندروازه: 2تبصره 

 .کند عوض خود تیم بازیکنان از هر یک با را خود جای داور یاجازه

 بازیکنان وسایل  -2

 .باشد خطرناک خودش و دیگر بازیکنان برای که کند استفاده وسایلی از نباید بازیکن

 .شودمی هم زیورآالت هرگونه شامل وسایل این: تذکر

 اجباری وسایل -2-1

 :شامل بازیکن هر اجباری وسایل

 (باشند داشته آستین حتماً باید هاپیراهن) ورزشی پیراهن یا بلوز •

 (باشد شورت رنگهم باید آن رنگ کند استفاده بندکشاله یا شورتی زیر از بازیکنی اگر) ورزشی شورت •

 ورزشی بلندساق جوراب •

 (بندقلم) ساق محافظ •

(. باشند مشابه ماده یا الستیکی کف با همراه کتانی یا نرم چرم دارای که باشندمی مجاز هاییکفش تنها) کفش •

 .باشد(است )کفش با استوک بلند مجاز نمی الزامی ورزشی کفش از استفاده

 یشماره با مسابقات آخر تا است موظف بازیکن و باشدنمی مجاز هارقابت پایان تا بازیکنان یشماره تعویض: تذکر

 .کند بازی ثابت

 

 



 

 ساق محافظ -2-2

 .شود پوشانده جوراب توسط کامالً باید ساق محافظ •

 .باشد مشابه مواد یا پالستیک یا الستیک جنس از باید ساق محافظ •

 .نماید محافظت هاساق از مالحظه قابل مقدار به بتواند باید ساق محافظ •

 هاباندروازه -2-3

 .بپوشند بلند شلوار مجازند هاباندروازه •

 .باشد داوران و بازیکنان از متمایز راحتی به باید هاباندروازه لباس رنگ •

 .بپوشد خودش شماره با بانیدروازه لباس باید گردید تعویض باندروازه با بازیکنی اگر •

 مسابقه مدت  -3

 برای ایدقیقه 20 مساوی وقت دو ،بانواننونهاالن، نوجوانان و  برای ایدقیقه 15 مساوی وقت دو در مسابقه مدت

 پنالتی نیمه هر معمول وقت پایان در اگر .است نگهدار وقت عهده به بازی وقت احتساب باشد؛می بزرگساالن رده

 .یابد ادامه پنالتی یضربه زدن برای مسابقه زمان باید بیفتد اتفاق

 .باشدمی روان وقت صورت به مسابقه زمان محاسبه: تذکر

 اوت تایم -3-1

 اعمال زیر شرایط بایستی مورد این در که نمایند درخواست ایدقیقه یک اوت تایم یک نیمه هر در توانندمی هاتیم

 :شود

 .بنمایند را اوت تایم دقیقه یک درخواست سوم داور از مجازند هاتیم مربی و سرپرست •

 .نماید اوت تایم تقاضای تواندمی است، مجدد شروع ضربه صاحب که تیمی فقط •

 توانندمی تنها یکنانباز. باشند زمین از خارج باید مسئولین و جانشین بازیکنان شود،می گرفته اوت تایم که زمانی •

 .گردند تعویض اوت تایم زمان انتهای در

 .کند استفاده تواندمی اوت تایم یک از فقط دوم نیمه در نکند، استفاده خود اول نیمه اوت تایم از تیمی چنانچه •

 

 

 



 

 نیمه دو بین استراحت -3-2

 .نماید تجاوز دقیقه 15 از نباید نیمه دو بین استراحت زمان

 مسابقه مجدد شروع و شروع  -4

 انتخاب را زمین اردد اختیار برنده تیم و شد خواهد انجام سکه با کشیقرعه طریق از بازی شروع برای گیریتصمیم

 دوم ینیمه در. ستا سکه برنده تیم با مسابقه شروع دوم، ینیمه در. کرد خواهد شروع را مسابقه بازنده تیم و کند

 .کنندمی حمله مقابل یدروازه به و کرده عوض را هازمین هاتیم مسابقه،

 شروع ضربه -4-1

 :شودمی شامل را زیر موارد و باشد مسابقه مجدد شروع یا شروع برای روشی تواندمی شروع ضربه

 مسابقه شروع ضربه •

 گل رسیدن ثمر به از بعد  •

 دوم نیمه شروع ضربه  •

 اضافی وقت شروع ضربه  •

 تذکر: از ضربه ی شروع نمیتوان مستقیم گل به ثمر رساند.

 شروع طریقه -4-2

 .باشند داشته قرار خود زمین نیمه در باید تیم دو هر بازیکنان کلیه •

 .باشند داشته اصلهف است، نشده زده ضربه که زمانی تا توپ از متر سه حداقل باید ضربه زننده مقابل تیم بازیکنان •

 .باشد داشته قرار مرکزی نقطه در ثابت باید توپ •

 .گرددمی شروع مسابقه داور سوت با •

  .گیردمی قرار بازی در جلو به حرکت و ضربه از بعد توپ •

 پس. کند بازی پتو با دوم بار برای نشده بازی یا لمس دیگری بازیکن توسط توپ که زمانی تا نباید ضربه زننده •

 .شودمی عشرو مرتبه دو نموده دریافت گل که تیمی بازیکن توسط قبل حالت مانند بازی گل، رسیدن ثمر به از

 .زد گل مستقیماً توانمی دوم، و اول ینیمه آغاز یضربه از غیر به شروع ضربه از: تبصره

 



 

 آزاد ضربات  -5

 توپ ضربه، زدن هنگام مورد دو هر برای. شودمی مستقیم غیر آزاد ضربات و مستقیم آزاد ضربات شامل آزاد ضربات

 با مرتبه دو نباید باشد نشده بازی یا لمس دیگری بازیکن توسط توپ که زمانی تا ضربه زننده و باشد ساکن باید 

 .کند بازی آن

 توپ از متر 5 حداقل باید گیرد قرار بازی جریان در توپ کهاین از قبل تا خاطی تیم بازیکنان یکلیه: تذکر

 .بگیرند فاصله

 پایان سوت که گامیهن تا شوندمی زمین وارد بازیکنان که ایلحظه از را انضباطی اقدامات توانندمی داوران: تذکر

 .کنند اعمال شوند،می خارج زمین از بازیکنان و شودمی زده بازی

 مستقیم آزاد ضربه -5-1

 دفعات به یا ابرابرن نیروی احتیاطی،بی روی از سهواً یا عمداً را زیر موارد هاتیم از یکی بازیکنان که صورتی در

 :شد خواهد جریمه خطا وقوع محل از مقابل تیم نفع به مستقیم آزاد ضربه یک با شود مرتکب

 آن به اقدام یا حریف به زدن لگد •

 آن به اقدام یا حریف به زدن پا پشت •

 حریف روی پریدن •

 حریف به زدن تنه •

 آن به اقدام یا حریف زدن •

  .حریف دادن هل •

 جریمه قابلم تیم نفع به مستقیم آزاد ضربه یک با شود مرتکب را زیر خطای پنج از یکی بازیکنی هرگاه همچنین

 :شد خواهد

 .حریف گرفتن •

 .حریف سوی به دهان آب پرتاب •

 .شود حریف بازیکن سالمت افتادن خطر به باعث که صورتی در زدن تکل •

 .برسد او به توپ کهآن از قبل حریف بازیکن کردن لمس •

 



 

 (.خودشان جریمه محوطه در باندروازه جز به) دست با توپ به زدن ضربه یا حمل •

  اتفاق مدافع تیم جریمه محوطه داخل آزاد ضربه اگر همچنین شود،می زده خطا وقوع محل از مستقیم آزاد ضربه

 .شودترین نقطه به محوطه جریمه زده مینزدیک از را ضربه مدافع، تیم بیفتد،

 .باشدمی شدهجمع تیمی خطاهای شامل باال، در شده ذکر خطاهای: تذکر

 .شد خواهد محسوب گل شود حریف دروازه وارد مستقیماً مستقیم آزاد ضربه اگر: تذکر

 شود، مرتکب حریف بازیکن علیه خود، جریمه محوطه در را باال شده ذکر خطاهای از یکی بازیکنی چنانچه: تبصره

 .شد دخواه جریمه پنالتی ضربه یک با خاطی تیم باشد بازی در توپ که شرطی به و خطا محل به توجه بدون

 غیرمستقیم آزاد ضربه -5-2

 :شد خواهد جریمه غیرمستقیم آزاد ضربه یک با شود مرتکب را زیر خطاهای از یکی باندروازه هرگاه

 .کند بازی توپ با ند،ک بازی آن با یا لمس را توپ مقابل تیم بازیکن کهآن از قبل توپ کردن رها از بعد باندروازه •

 .کند لمس دست با شده، داده پاس او به اشتیمیهم توسط عمد به که را توپی •

 .نماید لمس دست با را اشتیمیهم توسط اوت ضربه •

 .باشد داشته اختیار در ثانیه 4 از بیشتر پا یا و دست با را توپ خودشان نیمه جای هر در •

 از مقابل تیم فعن به غیرمستقیم آزاد ضربه یک با شود مرتکب را زیر خطاهای از یکی داور عقیده به بازیکنی هرگاه

 :شد خواهد جریمه خطا وقوع محل

 .خطرناک صورت به بازی انجام •

 .حریف تعمدی کردن سد •

 .باندروازه توسط توپ کردن رها از جلوگیری •

 .ستاگردیده متوقف قرمز یا زرد کارت جهت بازی و نشده بینیپیش باال قوانین جزو که مواردی برای •

 .شود زده خطا وقوع محل از باید غیرمستقیم آزاد ضربه: تذکر

 غیر دیگری بازیکن با دروازه به ورود از قبل توپ که شودمی محسوب گل صورتی در مستقیم غیر آزاد ضربه: تذکر

 .نماید پیدا تماس ضربه زننده از

 



 

 محل تریننزدیک در ضربه مدافع، تیم توسط جریمه محوطه داخل غیرمستقیم آزاد ضربه وقوع صورت در: تبصره

 .شد خواهد زده جریمه محوطه خط روی بر خطا وقوع

 :باشدمی غیرمستقیم خطاهای جزء نیز موارد این که است ذکر به الزم

 .بیندازد تأخیر به را بازی مجدد شروع بازیکنی •

 .کندن رعایت را الزم فاصله حریف بازیکن اوت، ضربه یا آزاد ضربه کرنر، ضربه از بازی شروع هنگام •

 تذکرات -5-3

 باید حتماً  و بنشیند ذخیره یمکتن روی همچنین و برگردد بازی به تواندنمی شودمی اخراج که بازیکنی -5-3-1

 دقیقه، 2 پایان زا قبل آنکه مگر شود تکمیل اخراج از بعد دقیقه 2 تواندمی خاطی تیم شود؛ هدایت بیرون زمین به

 :گرددمی اعمال زیر شرایط مورد این در باشد کرده دریافت گلی

 نفره 4 تیم زندب گل دارد بیشتری بازیکن تعداد که تیمی و باشند داشته وجود بازیکن 4 مقابل در بازیکن 5 اگر •

 .شود تکمیل تواندمی

 ادامه را ابقهمس بازیکن 4 با تیم دو هر شود زده گلی و باشند داشته وجود بازیکن 4 مقابل در بازیکن 4 اگر •

  .دهندمی

 بیشتر ازیکنانشب تعداد که تیمی و باشند بازی حال در بازیکن 3 مقابل در بازیکن 4 یا بازیکن 5 با تیمی اگر •

 .نماید اضافه خود تیم به بازیکن یک تواندمی نفره 3 تیم فقط  بزند گل است

 .دهند دامها بازیکن 3 با باید تیم دو هر شود زده گلی و باشند بازی حال در بازیکن 3 با تیم دو هر اگر •

 .یابدمی ادامه انبازیکن تعداد در تغییر بدون بازی برساند ثمر به گلی است کمتر بازیکنانش تعداد که تیمی اگر •

 .شود تلقی دیدش خطای عنوان به باید اندازد خطر به را حریف بازیکن ایمنی که تکلی -5-3-2

 ورزشی غیر رفتار عنوان به شود مانجا داور فریب به منظور که مسابقه زمین در سازیشبیه عمل گونه هر -5-3-3

 .شودمی تلقی

و  شودمی تلقی ورزشی غیر رفتار عنوان به کند خارج تن از شادی ابراز برای را خود پیراهن که بازیکنی -5-3-4

 .باشدمی زرد کارت دریافت مستحق

 

 

 



 

 شده جمع خطاهای  -6

 شدهجمع خطاهای -6-1

 .است مستقیم آزاد ضربه آنها جریمه قانون، در که هستند خطاهایی •

 .گرددمی ثبت داور گزارش در نیمه هر در تیم هر شده جمع خطای پنج •

 آزاد ضربه اجرای یشیوه -6-2

 :نیمه هر در تیم هر اول شده جمع خطای پنج برای

 .دهند تشکیل دفاعی دیوار توانندمی مدافع تیم بازیکنان •

 .است متر 5 توپ از مدافع بازیکنان فاصله حداقل •

 .شد خواهد محسوب گل شود دروازه وارد توپ اگر مستقیم آزاد ضربه از •

 آن از بعد خطاهای و ششم شده جمع خطای برای ضربات انجام روش -6-3

 :نیمه هر در تیم هر ششم شده جمع خطای شروع با

 .باشدنمی مجاز آزاد ضربه مقابل در دفاعی دیوار تشکیل •

 .باشد مشخص باید ی آزادضربه زننده •

 گیرد. قرار توپ از متر 5 یفاصله با حداقل یا خود جریمه محوطه داخل در باید باندروازه •

 محوطه از ارجخ و دوم پنالتی نقطه یا و ضربه محل از فرضی خط یک روی توپ از متر 5 فاصله به باید بازیکنان •

 تواندنمی هم یمدافع هیچ و ندارد را ضربه زننده سدکردن حق مدافعی هیچ. گیرند قرار عرضی خط موازات به جریمه

 .نماید قطع ضربه انجام تا را فرضی خط

 .دهد پاس دیگر بازیکن به را توپ نیست مجاز و بزند ضربه گل قصد با باید آزاد ضربه زننده •

 پیدا تماس باندروازه با توپ اینکه مگر ندارد را توپ با تماس حق بازیکنی هیچ شد، زده ضربه وقتی •

 .شود خارج بازی زمین از یا بازگردد زمین به افقی یا عمودی تیرهای با برخورد از پس یا کند 

 ینقطه و زمین وسط خط بین یفاصله در یا خودش زمین نیمه در را تیمش شده جمع ششم خطای بازیکنی اگر •

 .شود زده دوم پنالتی نقطه محل از باید آزاد ضربه دهد، انجام دوم پنالتی

 



 

 اتفاق کننده خطا تیم محوطه خط و دوم پنالتی نقطه بین آن، از بعد خطاهای و ششم شده جمع خطای اگر •

 .برساند ثمر به دوم پنالتی نقطه روی از یا خطا وقوع محل از از را ضربه این که است مجاز ضربه زننده افتاد

 .آمد خواهد حساب به اضافه وقت در دوم نیمه در شده جمع خطاهای شود کشیده اضافه وقت به مسابقه اگر •

 پنالتی ضربه  -7

 در شخود جریمه محوطه داخل در است مستقیم آزاد ضربه اشجریمه که را خطاهایی از یکی بازیکنی هرگاه

 حریف دروازه تسم به مستقیماً باید را ضربه این که شد خواهد جریمه پنالتی ضربه یک با شود مرتکب بازی جریان

 .یابد امهاد پنالتی زدن برای بازی زمان باید افتد اتفاق پنالتی نیمه هر معمول وقت پایان در هرگاه. زد

 بازیکنان و توپ موقعیت -7-1

 .شود گذاشته پنالتی نقطه روی باید توپ •

 .شود مشخص ضربه زننده •

 عمودی تیر دو بین پنالتی، ضربه زدن تا باشد،می ضربه زننده سمت به رویش حالیکه در مدافع تیم باندروازه •

 .گیردمی قرار

 :باید ضربه زننده جز به بازیکنان سایر موقعیت

 .باشند زمین داخل در •

 .باشند جریمه محوطه از خارج •

 .باشند داشته فاصله پنالتی نقطه از متر 5 حداقل و گیرند قرار پنالتی نقطه امتداد در یا پشت •

 اجرا روش -7-2

 .بزند جلو به رو را توپ باید پنالتی ضربه زننده •

 .کند یباز توپ با دوباره نباید ضربه زننده نشده، بازی یا لمس دیگری بازیکن توسط توپ که زمانی تا •

 .بود خواهد بازی در کرد حرکت و شد زده ضربه که زمانی توپ •

 تیرهای با برخورد از پس توپ چنانچه بازی، پایان در یا بازی معمول وقت در پنالتی ضربه اجرای هنگام: تذکر

 .بود خواهد قبول گل شود، دروازه وارد باندروازه یا دروازه

 

 



 

 اوت ضربه  -8

 بگذرد زمین یا هوا روی از چه طولی خطوط از توپ تمام هرگاه. باشد می بازی مجدد شروع روش یک اوت ضربه

 .شود زده بازی، زمین داخل به پا با مقابل تیم بازیکنان از یکی توسط شده خارج که محلی از باید توپ

 بازیکنان و توپ موقعیت -8-1

 .باشد ساکن طولی خط روی باید توپ •

  .شود زده زمین داخل طرف به •

 .باشد لیطو خط از خارج زمین روی یا طولی خط روی پایش هر از قسمتی باید توپ زدن موقع در ضربه زننده •

 طولی کاشت و ضربه ی اوت را زد .محیط توپ ، توپ را بیرون از خط می توان به اندازه ی  •

 .باشند داشته فاصله توپ از متر 5 حداقل باید مدافع تیم بازیکنان •

 اجرا روش -8-2

 .بزند را اوت توپ، دریافت زمان از ثانیه، 4 مدت در باید اوت زننده بازیکن •

  .بود خواهد بازی در شود، زمین وارد اینکه محض به توپ •

 شده باشد مسل دیگری بازیکن توسط توپ اینکه مگر کند، لمس را توپ تواندنمی دوم بار برای اوت زننده بازیکن. 

 دروازه اوت پرتاب  -9

 و کند عبور هوا روی از چه و زمین روی از چه عرضی، خط از مهاجم تیم بازیکنان از یکی توسط توپ تمام هرگاه

 .شد خواهد انجام دروازه اوت پرتاب نشود، گل توپ

  گل ید،نما مقابل دروازه وارد دست با مستقیماً را توپ باندروازه اگر دروازه اوت پرتاب از پس: تذکر

 .شد نخواهد محسوب

 اجرا روش -9-1

 .گردد پرتاب مدافع تیم باندروازه توسط جریمه محوطه نقطه هر از تواندمی توپ •

 .نمایند دریافت باندروازه از جریمه یمحوطه از خارج در را توپ باید مدافع تیم بازیکنان •

  وقتی توپ. کند بازی توپ با دوباره باشد شده لمس دیگری بازیکن توسط توپ آنکه از قبل نیست مجاز باندروازه •

 .است بازی در گرفت قرار جریمه محوطه از خارج                 



 

 کرنر ضربه -10

  آخرین توپ، که شودمی داده مقابل تیم به وقتی کرنر ضربه. باشدمی بازی مجدد شروع روشهای از یکی کرنر ضربه

 .باشد گذشته هوا یا زمین روی از خواه عرضی، خط از مدافع تیم بازیکنان از یکی توسط بار

  .زد گل مستقیماً حریف دروازه به توانمی کرنر ضربه از: تبصره

 اجراء روش -10-1

 .گیرد قرار کرنر محوطه داخل در باید توپ •

 .باشند هداشت فاصله توپ از متر 5 حداقل باید نگرفته، قرار بازی در توپ که زمانی تا مدافع بازیکنان •

 .شودمی زده مهاجم بازیکنان از یکی توسط کرنر ضربه •

 .گیردمی قرار بازی در توپ شد، زده ضربه توپ به وقتی •

 بازی توپ با مدو بار نیست برای مجاز باشد، نشده لمس دیگر بازیکن توسط توپ که زمانی تا کرنر ضربه زننده •

 .کند

 :باختگانجان جام پیکارهای فوتسال مسابقات داخلی قوانین

 .باشند زرتشتی باید ها تیم بازیکنان تمامی (1

 .کنندمی بازی زمین در بازیکن 5 که باشدمی بازیکن 10 حداکثر و 6 حداقل شامل تیم هر (2

  های خود ندارند.تیم خانواده حق جابجایی بازیکنان را بینهای همتیم (3

 .اردند تأثیری شماری گل در ولی باشدمی صفر بر 3 باخت منزله به هابازی در دقیقه15 از بیش تأخیر (4

 نام ثبت فرم پرکردن ، نویسینام به موظف باختگانجان جام فوتسال نهایی هایرقابت در شرکت برای هاتیم تمامی (5

 .هستند نهایی نامثبت زمان در

 جام ورزشی پیکارهای نهایی مرحله در هاشهرستان سهمیه از که هاییتیم بازیکنان از نفر 6 حداقل است الزم (6

 نیز شهرستان آن زرتشتیان انجمن تأیید به مورد این و بوده شهرستان آن ساکن نمایندمی استفاده باختگانجان

 .برسد

 18 دارای و بوده زرتشتی باید ها تیم سرپرست) نمایند معرفی سرپرست عنوان به را نفر یک باید هاتیم تمامی (7

 به تنها هم واعتراض باشندمی هارقابت طول در خود تیم اعضای تمامی رفتار مسئول سرپرست(. باشد تمام سال

 عنوان هیچ به سرپرست. )گرددمی پذیرفته بازی پایان از پس ساعت 1 تا و سرپرست سوی و از کتبی صورت

 (.باشد رده و رشته آن مربی و بازیکن تواندنمی                



 

 نهایی، نامثبت زمان در هستند که تیمی در بازی به موظف تنها پیکارها نهایی مرحله در کنندهشرکت بازیکنان (8

 .است شده ثبت تیم آن در نامشان

سمتی و اگر در  رده های سنی دیگر  ، ر بازیکن ،مربی،سرپرست فقط حق دارد در یک تیم انجام وظیفه کنده (9

شد  قبیلوالنه باشد و چنانچه مرتکب تخلف، توهین و مواردی از این ئهمه ی رفتارهای وی باید مس را پذیرفت،

به عنوان یک شخص حقیقی با وی برخورد انضباطی شده و ممکن است از ادامه ی فعالیت او حتی در تیم اصلی 

 .جلوگیری به عمل آید

 فقط ول رفتار و عملکرد خود هستند وئل فضای مسابقات مسسرپرستان در ک مربیان، لذا همه ی بازیکنان،

 .مختص چهارچوب زمین فوتبال نمیشود 

 ترتیب به و باشندمی 1/1/1382 از پس شدگانزاده که نوجوانان ، 1/1/1385 از پس شدگانزاده که ونهاالنن

 .باشندمی نونهاالن و های نوجوانانرده در بازی و شرکت به مجاز

 تهرانی هاییمت کلیه گشایش، آیین از قبل روز در بزرگساالن فوتسال پایانی مرحله پیکارهای برگزاری صورت در (10

 .هستند هارقابت این در شرکت به موظف

 گونههیچ حق هاو تیم است برگزاری کمیته عهده بر باال موارد تمامی بودن ناصحیح یا صحیح نهایی تشخیص (11

 .ندارند را یکدیگر به نسبت اعتراضی

 

 

 و اجرایی سی ینامهورزشی از سوی بازیکنان یا طرفداران، بر اساس آیین ی هرگونه رفتار غیردر صورت مشاهده

 شود.باختگان با شخص یا تیم خاطی برخورد میدوره پیکارهای ورزشی جام جان میننه

 

 کانون دانشجویان زرتشتی        

 


