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 قدمه:م -1

یطتی ایجتاد م  ورزشی و توجه خاص به مسائل اخالقی و ادب و نزاکتت اجماتاعی و ،ل فنییرعایت مسا منظوربه 
ضر هستمند سابقات حامهای مخملف غیره که در ص نه بازیکن و ،مربی ،آرام برای هاه دست اندرکاران اعم از داور 

.. .و  یهای انضباطیپیگیرخلفات و اهداف و وظایف، ت ؛شامل کشورنشانان آتش ورزشیمسابقات  انضباطی آئین نامه
باطی را ایمته انضتکهای ناوده که عالوه بر آن ن وه رسیدگی به شکایات و اعمراضات و حدود اخمیارات و صالحیت

 و معین می نااید. نیز مشخص

 

 اهداف و وظایف: -2

ی االی انستانها و کرامات وشزحفظ و صیانت از اخالق اسالمی و ورزشی و کوشش در جهت رسیدن به ار (2-1
 کشور.آتش نشانان در سطح جامعه ورزشی 

 ها در میادین ورزشی.پیشگیری از برخوردهای ناشایست و بدآموزی (2-2

 نین و مقررات و ضوابط انضباطی.انمخاب مراجع ناظر بر اجرای ص یح قوا (2-3

 .نشانورزشکاران آتشپیشگیری از تضیع حقوق  (2-4

 رسیدگی به تخلفات ناشی از داروهای نیروزا ) دوپینگ (. (2-5

 

  :اعضاي كميته انضباطی -3

 .ایشانانضباطی یا جانشین  رئیس کایمه (3-1

 . مسابقات برگزاریرئیس  (3-2

 رئیس کایمه داوران.  (3-3

 .رئیس کایمه اجرایی )میزبان( (3-4

 س کایمه فنیرئی (3-5

 .های ذینفع ) برحسب مورد بدون حق رای (سرپرسمان تیم (3-6
 
 

 :انضباطی هايپيگيري تخلفات و -4

 ،م زدن نظتمهتنظور بر در میادین ورزشی هرگونه عالی که از سوی فرد یا افراد بر خالف موازین اخالقی و یا به م
و  برحسب مورد و شودتخلف م سوب می ،یردها و مسابقات و علیه مقررات و ضوابط ورزشی صورت گبرنامه  توقف

 و عاال زیرارتکاب ا د.اعاال خواهد گردی یباطهای انضپیگیرینامه شدت و ضعف آن برابر مواد مندرج در این آئین
ات ورزشتی و و مستابق هتامربیان و دست اندرکاران و گرداننتدگان برنامته ،داوران ،موارد مشابه از سوی ورزشکاران

  توانند به عنوان تخلف مد نظر قرار گیرد.تااشاچیان می
 ،عتدم اجترای دستمورات ،عتدم رعایتت مقتررات و ضتوابط ،اهانتت و تهاتت زدن ،استالمی شئوناترفمار خارج از 
اعمراض به داور و حریتف  ،های خودی یا رقیببرخورد نامناسب با افراد تیم ،تهدید ،تشویق نامناسب ،رفمار ناشایست
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ستمفاده از ا ،ایجتاد درگیتری ،تااشاگران شتودبازیکنان و موجب ت ریک ضوابط تعیین شده و  خارج ازبه ن وی که 
 هتای برگتزاری مستابقات.و ناممعتارف در فضتاهای ورزشتی و م تل حضتور ناشایستت ،(دوپینگ) داروهای نیروزا

 د.انجام می گردمسابقات  رسیدگی به تخلفات فنی در جریان مسابقات برابر مقررات جاری تبصره:

 

 مربوطه  طيپيگيري انضباو  تخلفات توسط بازیکنان در زمان یا محل مسابقه -4-1
بشتر   صورت گیترد ل مسابقهذیل با توجه به نوع تخلفات که توسط بازیکنان در زمان یا م انضباطی های پیگیری

 ذیل می باشد؛ 
 .قوانین بازی و اعمراض به تصایاات داوری رفمار ناشایست، مقصر بودن در اجرای -4-1-1
 و مستئويینسرپرستت  ،ربتیم ،های توهین آمیز و بتی ادبانته نستبت بته بتازیکنرد و بدل شدن ص بت -4-1-2

 .ز بازیار ناشایست بعد از اخراج احرکات بد در مقابل تااشاچیان و رفم ایجادبرگزاری مسابقات و 

 .جر و ب ث کردن با داور مسابقه -4-1-3

 .انبازیکناهانت با انجام عال بی ادبانه به داور توسط  -4-1-4

 .ان و کادر تیمتوسط بازیکناور توسط تهدید زبانی و توهین و خوار کردن د -4-1-5

 .اک به داور مبنی بر جلوگیری از هرگونه حادثهکدر صورت خودداری موثر بازیکنان از  -4-1-6

 پيگيري انضباطي مربوطه 

 .پرونده  شفاهي و حسب مورد اخطار كتبي و درج دربراي نوبت اول = اخطار -

 .ت و انعکاس به سازمان متبوعمسابقا اخراج از= براي نوبت دوم  -

 .ان و کادر تیمتوسط بازیکنسایر عوامل اجرایی مسابقات ا اور یدبه برخورد فیزیکی اقدام برای  -4-1-7

 پيگيري انضباطي مربوطه 

 شود.محروم ميبعد  سال ازمسابقاتخاطي تيم شود و تيم بازنده اعالم مي و مسابقه متوقف -

 

 پيگيري انضباطي مربوطهو تيمي تخلفات  -4-2
 :ذیل اعاال خواهد شد های انضباطیپیگیریچنانچه از طرف تیم تخلفاتی صورت گیرد 

 .یک مسابقه خودداری نااید اگر تیای بدون عذر موجه از شرکت در -4-2-1

 پيگيري انضباطي مربوطه

 .و تيم بازنده اعالم مي شوداخطار كتبي براي بار اول =  -

ات ده اعالم مي شود و از روند مسابقات حذف مي گردد و امتيااز= تيم بازن دومبراي بار  -

 .و انعکاس به شهرداري متبوع در جدول به صفر ميرسد

ازات حاصتله شوند و اممیتبانی مسجل گردد هر دو تیم بازنده اعالم میتچنانچه دو تیم تبانی ناایند و این  -4-2-2
 گردد.در آن دوره از مسابقات باطل اعالم می

بتر  وجب ت ریک تااشاگران و موجب اخالل در نظم گردند عتالوهمتیای بطور دسمه جاعی  اگر بازیکنان -4-2-3
 فردی مندرج در این آئین نامه بر حسب مورد. پیگیریهای انضباطی
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  توبيخ كتبي و تيم بازنده اعالم مي شود. براي بار اول = -

 .و انعکاس به شهرداري متبوع اخراج از دور مسابقات براي بار دوم = -

 پيگيري انضباطي مربوطهو فات داوران تخل -5
 :رددگعیین میتگیرد بشر  ذیل که با توجه به نوع تخلف از سوی داوران صورت میهای انضباطی پیگیری

 .تاخیر در م ل انجام مسابقه بدون عذر موجه (5-1
  .برخورد غیر اصويی و عدم شئونات داوری (2-5
  .اتبدون ديیل م وطه بازی یا مسابق رکت (3-5
 .و آئین نامه داوران بدون عذر موجه انینقوسرپیچی از (4-5

  .درج در پرونده و براي بار اول = توبيخ كتبي -

  .آن مسابقهقضاوت  براي بار دوم = توبيخ مجدد و محروميت از -

ازمان و انعکاس به س طول مسابقاتبراي بار سوم = توبيخ مجدد و محروميت از قضاوت در  - 

 . متبوع
 .اتمسابق اندست اندرکار سرپرست یا ،مربی ،ر جریان یا بعد از مسابقه با بازیکنکمک کاری د ،ف اشی (5-5

و انعکاس به سازمان  درجه داوري و تنزلداوري در طول مسابقات توبيخ كتبي و محروميت از  -

 .متبوع 
 قضاوت مکرر غیر عادالنه و اشمباه طبق گزارش ناظرین رسای (5-6

 .نشانان مسابقات آتشمحروميت از قضاوت  -

 

 :مقررات عمومی بازیكنان و تيمهاي شركت كننده در مسابقات -6

ورزشتی  -عالیاتی  سابقاتو کفش شرکت کننده باید براساس مفاد قوانین و مقررات م ، کالهيباس، تجهیزات (6-1
 .تهیه و اسمفاده شود آتش نشانان کشور

 .ایندابقات( شرکت ناو مقررات مس با يباس ورزشی )طبق مفاد قوانین می بایست شرکت کنندگان مسابقات (6-2
ت شترکت بقات( در مستابقاکلیه بازیکنان می بایست با تجهیزات انفرادی )طبق مفاد قتوانین و مقتررات مستا (6-3

 .ناایند
 ،ین مستابقات نباشتدتجهیزات و کفشی که طبتق درخواستت قتوان شرکت کنندگانی که در مسابقات با يباس، (6-4

 شود.ابقات داده نایحاضر شوند به آنها اجازه شرکت در مس
ز و انتدازه یز يباس بایتد تایت)غیراز مرحله چهارم( و ن رنگ يباس ورزشی و کاله برای تیم باید یک رنگ باشد( 6-5

 .باشد
ر م تل دنشانی کته نل آتشبجز بازیکنان، مربی یا سرپرست، داوران و مسئويین برگزاری مسابقات کلیه پرس (6-6

 نشانی باشند.بس به يباس فرم آتشبایست ملبرگزاری مسابقات حضور دارند می
 باشد.قات مانوع میهای غیر ممعارف در خالل مسابهای ورزشی نامناسب و دارای طر پوشیدن پیراهن (6-7
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ایتد دارای به هتا ئويین کایمتکلیه بازیکنان، مربیان یا سرپرسمان، داوران، مسئويین برگزاری مستابقات و مست (6-8
 کارت شناسایی عکس دار باشند.

 ها باید با يباس ورزشی مناسب باشد.کنندگان در رژه تیم ضور شرکتح (6-9
ی یتا ستابقات از طریتق مربترعایت ص یح و دقیتق مقتررات م ابهام در ن وه اعمراض بازیکنان به داوری یا (6-10

 باشد. مسابقات میرئیس کایمه انضباطی سرپرست تیم بصورت کمبی به رئیس داوران یا 
 

 تذكر:

اتخاذ  انآنورد ماطی در انضب ینی نشده در این آئین نامه با توجه به اخمیارات کایمهیی و پیش باموارد اسمثن کلیه
                                                                      .تصایم خواهد شد

 

 

 

 

 


