
 (استانی و منطقه ای )قوانین و مقررات فنی فوتبال 

 

  نفر می باشد 02نفر ورزشکار ، یک مربی و یک سرپرست جمعا  81هر تیم متشکل از. 

  مسابقات طبق آخرین قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی فوتبال(FIFA    )برگزار خواهد شد. 

 مسابقات براساس جدول جام جهانی برگزار می شود. 

 وسایل بازیکنان شامل پیراهن ،شورت، جوراب ، قلم بند و کفش فوتبال است. 

 پیراهن . ابقات همراه داشته باشدهر تیم می بایست دو دست پیراهن ،شورت، جوراب ،در دو رنگ متفاوت در تمام مس 

 .دروازه بان ها باید با رنگ پیراهن و شورت بازیکنان متفاوت باشد( شلوار گرم)شورت و

 ه پیراهن بازیکنان در پشت و جلو پیراهن و روی شورت در قسمت چپ باشدشمار. 

  می باشد و هر بازیکن با یک شماره ثابت در مسابقات شرکت می نماید 02الی  8شماره بازیکن از. 

 ل جریمه خواهد شد.تغییر شماره بازیکنان مجاز نیست و در صورت گزارش ، تیم و بازیکن مشم. 

  دقیقه استراحت داده خواهد شد 84و در بین دو نیمه (  0*54)دقیقه  02مدت هر بازی. 

  امتیاز و به بازنده امتیازی تعلق نمی گیرد 8امتیاز ،مساوی  3برای هر برد. 

  ن تیم برنده یعیاوی شدند از ضربات پنالتی برای تدقیقه مس 02تیم پس از پایان  0در مسابقات حذفی در صورتی که

 .استفاده می شود

 صورت مساوی بودن امتیازات تیم ها در دور مقدماتی از دستورالعمل زیر برای رتیه بندی استفاده خواهد شد در. 

 نتیجه بازی رو در رو در دور مقدماتی           

 (تفاضل گل)گل آوراژ            

 گل زده بیشتر           

  استاندارد که مورد تایید 4شماره مسابقات با توپ FIFA برگزار خواهد شد باشد. 

  دقیقه ای استفاده خواهد شد و در صورت  84دقیقه از دو وقت  02تنها در فینال مسابقات در صورت تساوی پس از

 .تساوی ضربات پنالتی تیم قهرمان را مشخص خواهد کرد

  اگر . مسابقه استاگر بازیکنی در یک مسابقه دو کارت زرد بگیرد ،کارت زرد دوم به منزله اخراج بازیکن از آن

 .بازیکنی از یک مسابقه یک کارت زرد و از مسابقه دیگر کارت زرد دوم را بگیرد از مسابقه بعدی محروم خواهد شد

  بازیکنی که کارت قرمز دریافت می کند بطور مستقیم از مسابقه اخراج خواهد شد و در صورتی که در گزارش داور

در صورت درج گزارش بوسیله داور، با رای . سابقه بعدی محروم می شود مساله مهمی درج نشده باشد از شرکت در م

 .کمیته انضباطی تصمیم گیری خواهد شد



  بازیکنان تک اخطاری بخشوده خواهند شد( مقدماتی)پس از پایان مسابقات گروهی. 

 جرائم دو اخطاری ها و اخراجی ها به قوت خود باقی خواهد بود. 

 

 :جلسه سرپرستان تیم ها

قبل از آغاز مسابقات سرپرست و مسئول هر تیم باید نمونه ای از دو دست پیراهن شورت و جوراب بازیکنان و دروازه بان  روز

 .ها را به منظور تعیین رنگ در جلسه مدیران تیم ها به رویت حاضرین برساند

  یم ها برگزار خواهد شدروز ورود ت 08ساعت. 

 :عتراضاتا

معادل صدو )ریال  222/422/8دقیقه پس از پایان وقت آن مسابقه به همراه مبلغ  32و حداکثر  اعتراضات باید به صورت کتبی

. توسط سزپرست تیم به کمیته فنی تسلیم شود در صورت وارد بودن اعتراض وجه دریافتی مسترد خواهد شد( پنجاه هزار تومان 

 .ع سرپرست تیم معترض خواهد رسیدپاسخ اعتراض قبل از شروع مسابقه تیم یا فرد مورد اعتراض به اطال

 :موارد پیش بینی نشده 

تصمیم گیری در مورد موارد پیش بینی نشده در آیین نامه عمومی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و 

 .همچنین آیین نامه فنی مسابقات برع هده کمیته فنی مسابقات می باشد

 

 :اعضای کمیته فنی مسابقات

 (نماینده انجمن )یس انجمن یا رئ

 سرپرست فنی مسابقات

 یک داور منتخب

 .دو نفر از مربیان که در جلسه هماهنگی از طرف کلیه مربیان یا سرپرستان تیم های حاضر انتخاب خواهند شد


