اصالح ماده  72از فصل هف مت
آنیی انهم ربگزاری
مسابقات لیگ ربرت و دسته اول فوتبال اریان
Pro. League And First Division
Competition Regulations

براسبس پیشىُبد ياحذ برگساری مسببقبت سبزمبن لیگ فًتببل مبدٌ  22از فصل َفتم آییه وبمٍ برگساری مسببقبت لیگ برتر
ي دستٍ ايل بب مًضًع شرایط لببس ببزیکىبن بٍ شرح ریل ي بٍ تبریخ  1311/10/24اصالح ،تکمیل ي مًرد تصًیب َیئت
رییسٍ سبزمبن لیگ فًتببل قرار گرفت ي میببیست در کلیٍ لیگ َبی کشًر در دي بخش ببوًان ي آقبیبن اجرایی گردد.

سبزمبن لیگ فًتببل
مبدٌ  -77شرایط لببس ببزیکىبن

محدوده کاربردی دستورالعمل
 -1ایي دستَسالؼول ضبهل توبهی سلبثت ّبی سسوی لیگ ّبی وطَس ثَدُ ٍ ضبهل ثبًَاى ًیض هی گشدد.
 -2ایي دستَسالؼول ثِ هٌظَس یىپبسچِ سبصی ٍ هذیشیت ّشچِ ثْتش تجْیضات ثبصیىٌبى ،هسئَلیي تین ٍ سبیش افشاد
حبضش دس هٌغمِ فٌی تْیِ گشدیذُ ٍ هیثبیست اص سَی توبهی ریٌفؼبى اص جولِ حبهی ّبی هبلی  ،تَلیذ وٌٌذگبى
تجْیضات ٍ یب ّش ضخع ثبلثی وِ ثِ هَضَع تجْیضات ثبصیىٌبى هَثش هیجبضذ سػبیت گشدد.
 -3اص آًجب وِ ّذف اص اجشای ایي دستَسالؼول دس ساستبی اجشای ّش چِ ثْتش آییي ًبهِ هسبثمبت هی ثبضذ لزا آییي
ًبهِ ّبی ثبالدستی اص جولِ آییي ًبهِ هسبثمبت ٍ آییي ًبهِ تجْیضات فیفب هشجغ اغلی ثَدُ ٍ دس جبیی وِ ایي
دستَسالؼول وبفی ًجبضذ هَاسد ثبالدستی هشجغ تػوینگیشی هی ثبضذ.
ماده-72شرایط لباس بازیکنان
 77-1تجُیسات يرزشی مسببقبت
 -1تجْیضات ٍسصضی هسبثمبت ٍ تجْیضات هَسد استفبدُ هی تَاًذ ضبهل افشاد ریل گشدد .
الف) ثبصیىٌبى اغلی
ة ) دسٍاصُ ثبًبى
ج ) ثبصیىٌبى تؼَیضی
د ) وبدسفٌی
ُ ) وبدس پضضىی
ٍ ) سبیش ػَاهل اجشایی حبضش دس هٌغمِ فٌی
 -2ایي دستَسالؼول دس توبهی صهبى ّبی ثشگضاسی هسبثمِ ضبهل افشاد فَق هی ثبضذ .
 -3هفبد ایي دستَسالؼول دس سٍص هسبثمِ ٍ دس صهیي ثبصی ٍ هٌبعك فٌی لبثل اجشا هی ثبضذ.
تجػشُ  :ایي دستَسالؼول دس ساثغِ ثب وفص ّبی ٍسصضی فَتجبل لحبػ ًوی گشدد.
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 77-7مسئًلیتَب
 -1ولیِ تجْیضات ٍ الالهی وِ دس ایي دستَسالؼول ثِ آى اضبسُ ضذُ است  ،ثشای پیبم ّبی سیبسیً ،ژادپشستبًِ ،ضذ
اخاللی ٍ ً ...جبیذ هَسد ثْشُثشداسی لشاس گشفتِ ٍ تٌْب پیبم ّبی تجبسی تبییذ ضذُ ٍ یب اخاللی ،فشٌّگی ٍ ٍسصضی دس
ایي چبسچَة هجبص هی ثبضذ
 -2ثِ جْت استمبی ویفیت ثشگضاسی هسبثمِ  ،اًتخبة سًگ تجْیضات  ،هٌَط ثِ سػبیت هفبد ایي دستَسالؼول ثَدُ ٍ دس
ضشایظ خبظ ٍ لضٍم  ،تػوین هسئَل ثشگضاسی ٍ داٍس  ،ثش سٍیِ تؼییي ضذُ اًتخبة سًگ لجبسْب دس ایي دستَسالؼول
اسجحیت داسد
 77-3اعتببر بخشی
 -1هسئَلیت اجشای ایي دستَسالؼول ثب ثبضگبُ ّب هی ثبضذ .
 -2ػالٍُ ثش هسئَلیت فَق ثبضگبُ ّب  ،هسئَل اجشای غحیح هَاسد ایي دستَسالؼول اص سَی ثبصیىٌبى هشثیبى ٍ
سبیش افشاد هٌتست ثِ ثبضگبُ هی ثبضٌذ .
 77-4جىس ي کیفیت تجُیسات
ّیچ یه اص الالم ثِ وبس سفتِ دس تجْیضات سٍص هسبثمِ ٍ یب هَاسد هشتجظ ثب آى
 ،اص جولِ ضوبسُ پیشاّي ً ،بم ثبصیىي  ،تجلیغبت ،لَگَ ٍ یب جٌس پبسچِ ًجبیذ
اص سًگ ّبی اًؼىبسی ثِ هبًٌذ جیَُ ائی ً ،مشُ ائی  ،عالئی ٍ یب ضیطِ ای
ضفبف ثبضذ ٍ ّوچٌیي ًجبیذ دس عَل صهبى استفبدُ ثِ ّش دلیلی تغییش
سًگ دّذ .

پیراَه ديم

پیراَه ايل

 77-5روگ تجُیسات
 -1توبهی تین ّب هَظف هی ثبضٌذ لجل اص ضشٍع هسبثمبت ًسجت ثِ
هؼشفی  3دست لجبس تیوی وبهل هتطىل اص پیشاّي ،ضَست ٍسصضی ٍ
جَساة دس  3سًگ وبهالً هتفبٍت ٍ هتضبد اص یىذیگش الذام ًوبیٌذ ،ثذیْی
است دس ّیچ یه اص  3دست لجبس هؼشفی ضذُ ًجبیستی سًگ ّبی
هطتشن اص سبیش لجبسْب ٍجَد داضتِ ثبضذ ،ایي اهش  ،سًگ ّبی جضئی ٍ یب
عشاحی لجبس سا ًیض ضبهل ضذُ ٍ تحت ّیچ ضشایغی جضئی تشیي سًگ
هطتشن دس ثیي  3دست لجبس هؼشفی ضذُ لبثل لجَل ًوی ثبضذ.
 -2ایي اهش دس هَسد تجْیضات دسٍاصُ ثبى ّب ضبهل یه استثٌب ثَدُ ٍ
ضشٍسیست سًگ عشح صهیٌِ ای پیشاّي دسٍاصُ ثبى ّب دس ّش  3تىِ اغلی
( پیشاّي ،ضَست ٍ جَساة) هطتشن ٍ ّوشًگ ثبضذ  .ایي هَضَع دس ّش
سِ دست تجْیضات هؼشفی ضذُ ایطبى ثبیستی سػبیت گشدد.
 -3دس توبهی الالم لجبس ٍسصضی اص جولِ پیشاّي ،ضَست ٍسصضی ٍ جَساة
هجوَػب" ًجبیذ ثیص اص  3سًگ هَسد استفبدُ لشاس گیشد  .ایي اهش دس ساثغِ ثب سًگ ضوبسُ پیشاّي ٍ ًبم ثبصیىي استثٌب
هیجبضذ.
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اگش ثیص اص دٍ سًگ دس عشاحی تجْیضات استفبدُ هیگشدد  ،یىی اص سِ سًگ  ،هی ثبیست ٍضَح غبلت سا داضتِ ٍ
سًگّبی ثبلیوبًذُ هیجبیست ثب ٍضَح جضئی دس همبیسِ ثب سًگ اغلی ثبضذ .وطجبف دٍس هچ دس لجبس ّبی آستیي
ثلٌذ ٍ یب ًَاس دٍس آستیي ٍ یمِ ٍ ّوچٌیي ًَاس سًگی جَساة ثؼٌَاى سًگ ّبی جضئی هَسد لجَل ثَدُ ٍ ًجبیذ غبلت ٍ
یب تبثیشگزاس ثش سٍی سًگ اغلی ثِ خػَظ دس جَساة ثبضذ.
 -4دس غَست استفبدُ اص تجْیضات صیش لجبس اغلی  ،هبًٌذ تیطشت آستیي ثلٌذ ،ضلَاسن ّبی وطی ( استشچ ) وِ دس
صیش لجبس اغلی پَضیذُ هیضَد ثبیذ دس اهتذاد ٍ ّوشًگ لجبس استفبدُ ضذُ ثَدُ ٍ دس غَست اختالف ًظش
هسئَلیي دس هَسد سًگ ّبی استفبدُ ضذُ  ،ثب هطَست ٍ اخز ًظش داٍس تػوین ًْبیی اتخبر هیضَد.
 -5دس تجْیضاتی وِ اص عشح ّبی ضغشًجی  ،ساُ ساُ ٍ عشح داس استفبدُ هیطَد  ،عشح پطت ٍ جلَی پیشاّي ثبیذ هطبثِ
ثَدُ ٍ تحت ّیچ ضشایغی دس پطت ٍ جلَی پیشاّي عشاحی هتفبٍت لبثل لجَل ًویجبضذ .

 77-6شمبرٌ پیراَه
 -1ضوبسُ پیشاّي هی ثبیست دس پطت ٍ هشوض پیشاّي ٍ ثِ صثبى اًگلیسی دسج گشدد .
 -2ضوبسُ پیشاّي هیثبیست ته سًگ ٍ ثب حذاوثش ٍضَح ثب سًگ صهیٌِ پیشاّي ثبضذ .
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 -3دس پیشاّيّبی ساُساُ ،ضغشًجی ،عشح داس ٍ  ...دس اعشاف ٍ هحذٍدُ ضوبسُ پیشاّي ثبیذ یه هٌغمِ ضبهل پیص
صهیٌِ ته سًگ ٍجَد داضتِ ثبضذ.
 -4ضوبسُ پیشاّي ثبیذ ثب ٍضَح ثبال ٍ لبثل لجَل ثَدُ ٍ ثب حذاوثش استفبع  ٍ 35حذالل استفبع  25سبًتی هتش (ثشای
پیشاّي ثبًَاى  20تب  35سبًتیوتش) ثب پٌْبی  3تب  5سبًتیوتش ثبضذ .

 -5ضوبسُ پیشاّي ثبیذ دس ثبصُ ػذدی  1تب  ۹۹ثَدُ ٍ ضوبسُ  1تٌْب تَسظ یىی اص دسٍاصُثبًبى هیتَاًذ هَسد ثْشُ
ثشداسی لشاس گیشد
 77-7درج وبم بر ريی پیراَه
ً -1بم سٍی پیشاّي هیتَاًذ ثب استفبدُ اص ًبم خبًَادگی ً ،بم ٍ یب یه ًبم هستؼبس  ،وِ تَسظ سبصهبى لیگ ثِ تبییذ
سسیذُ ثبضذ اًتخبة گشدد .
ً -2بم پیشاّي الضاهبً ثب ًبم دسج ضذُ دس لیست هسبثمِ ّوخَاًی ًذاسد .
ً -3بم ثبصیىي هی ثبیست دس پطت پیشاّي ٍ ثبالتش اص ضوبسُ لشاس گیشد.
 -4حشٍف ًبم ثبیذ ثب حشٍف اًگلیسی ٍ ّن سًگ ضوبسُ پیشاّي ثبضذ .
 -5استفبع حشٍف ًجبیذ اص ّفت ٍ ًین سبًتیوتش تجبٍص وٌذ .
ً -6بم ثبصیىي هبًٌذ ضوبسُ پیشاّي ثبیذ ثب ٍضَح لبثل تطخیع اص سًگ صهیٌِ لجبس ثبضذ .
 -7فبغلِ ًبم ثبصیىي اص ضوبسُ پیشاّي هیجبیست حذالل  4سبًتیوتش
ثبضذ .
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 77-8لًگً ي وشبوٍ
 -1ثبضگبُ هیتَاًذ اص لَگَ ٍ ًطبًِ ّبی ریل ثش سٍی پیشاّي استفبدُ وٌذ
الف) لَگَی ثبضگبُ
ة ) ًبم ثبضگبُ
ج ) لَگَی هسبثمبت
د ) لَگَی ووپیي هسئَلیت اجتوبػی
تبصره :هحل دسج الالم ج ٍ د ثش سٍی آستیي لجبس ثبصی ثَدُ ٍ ثب اًتخبة سبصهبى لیگ هیجبضذ.
 77-9تبلیغبت حبمی َبی مبلی
 -1تجلیغبت تٌْب ثش سٍی پیشاّي تین هجبص هی ثبضذ ٍ تیوْب اجبصُ دسج تجلیغبت ثش سٍی ضَست ٍسصضی سا ًذاسًذ.
 -2تجلیغبت هشتجظ ثب وبالّبی دخبًی ،اغزیِ ٍ ًَضیذًی ّبی حشام ،ضؼبسّبی سیبسیً ،ژادی ٍ یب ّش هَضَػی وِ ثش
خالف هَاصیي اخاللی ٍ حمَلی ثبضذ هوٌَع است.
 77-11ايلًیت ي تعذاد تبلیغبت
 -1اٍلیي فضبی تجلیغبتی لبثل ثْشُ ثشداسی دس جلَی پیشاّي تین ثَدُ ٍ اثؼبد آى ًجبیذ اص  200سبًتیوتشهشثغ تجبٍص
وٌذ.
 -2دٍهیي فضبی تجلیغبتی لبثل ثْشُثشداسی دس پطت پیشاّي ٍ دسلسوت پبییي ضوبسُ پیشاّي ثَدُ ٍ ًجبیذ اص 200
سبًتی هتش هشثغ تجبٍص وٌذ

 77-11لًگً ي وشبوٍ تًلیذ کىىذٌ پیراَه
 -1تَلیذ وٌٌذُ لجبس هجبص هیثبضذ ػالهت تجبسی ثجت ضذُ خَد سا ثش سٍی پیشاّي ٍ ضَست ٍسصضی دسج ًوَدُ
ٍ ًجبیذ اص  2/5سبًتی هتش هشثغ ثضسگتش ثبضذ
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 -2ستبسُّبی ًطبىدٌّذُ تؼذاد لْشهبًیْبی ثبضگبُ هیتَاًذ دس لسوت فَلبًی لَگَ ٍ ًطبى ثبضگبُ استفبدُ ضذُ ٍ
اثؼبد ّش ستبسُ ًجبیذ اص  2سبًتی هتش هشثغ تجبٍص وٌذ

 77-17وشبن مسئًلیت اجتمبعی /احترام
ًطبًِ احتشام ٍ یب هؼبدل آى دس آستیي چپ پیشاّي هجبص ثَدُ ٍ استفبدُ اص آى دس اختیبس سبصهبى لیگ فَتجبل هی ثبضذ
 77-13وشبن رقببتَب
ًطبى ٍ یب لَگَی هسبثمِ هی تَاًذ دس آستیي ساست پیشاّي هَسد استفبدُ لشاس گشفتِ ٍ استفبدُ اص ایي فضب دس اختیبس
سبصهبى لیگ فَتجبل هیثبضذ
 77-14ريیٍ اوذازٌ گیری
سٍش اًذاصُ گیشی ًطبى ،آسم ،لَگَ ٍ ولیِ اثؼبد هٌذسج دس ایي دستَسالؼول ثب استٌبد ثِ سٍیِ ّبی همشسات لجبس
 AFCهی ثبضذ
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