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ان آن در سراسهر شاید در این زمان که شیوع ویروس کرونا سبب ایجاد فاصله ای گرچه کوتاه بین این ورزش پرطرفدار و عالقهه مدهد
بدیل شده است و به واقه  الیدفکی از زندگی امروز بشر تجزء جهان گردیده، بتوان با شهامت بیشتری از این سخن گفت که فوتبال به 

.یکی از مظاهر جاری و ساری بودن زندگی، شور و نشاط عمومی و پرهیز از یأس و ناامیدی در حیات امروز انسان است

یلهی اکدون جای خالی فوتبال بیش از هر زمان دیگهری در زنهدگی روزمهره مهان احسهاس می گهردد و از ایهن روسهت کهه از بهدو ت  
وال و دغدغهه به واس ه پاندمی ویروس کرونا در سراسر دنیا همواره این س( اسفدد ماه)مسابقات لیگهای م تبر جهان در اوایل ماه مارچ 

؟برای طرفداران این ورزش مردمی وجود داشته که از چه زمانی این مسابقات دوباره از سر گرفته خواهد شد

وتبهال بهه خانهه شرایط را جهت برگزاری ادامه مسابقات و بازگرداندن فکشورها ، برخی از حال که تالش فدراسیون و سازمان لیگ 
شهور، پها از اخه  عالقه مددان پروپا قرص آن فراهم نموده، سازمان لیگ فوتبال ایران نیز به عدوان نهاد برگزار کددده مسهابقات در ک

مجوزهای الزم از سوی ارگان ههای مربوطهه جههت از سهرگیری مسهابقات، در صهدد اسهت تها بها بههره جسهتن از دسهتورال مل هها و
وصیه ههای ارگانهها و رهدمودهای فیفا به عدوان باالترین مرج  فوتبال در دنیا و همچدین در نظر گرفتن پروتکل ها، دستورال مل ها و ت

ضمن ... ی وبخش های تخصصی تر پزشکی و بهداشتی همچون وزارت بهداشت ، وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون پزشکی ورزش
ی و مت اقبها  فصهل ایجاد شرایط بهداشتی ایمن تر برای به انجام رساندن مسابقات نسبت به برگزاری دیهدارهای بهاقی مانهده فصهل جهار

.نمایدآیدده اقدام 

:مقدمه 
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و در نظهر پا از ساعت ها کار کارشداسی و بررسی پروتکل هها و دسهتورال مل ههای مختله ،  این رو کارشداسان این سازمان از 
کل اجرایی برگهزاری گرفتن جوانب گوناگون از جمله امکانات و شرایط باشگاه ها و پتانسیل های موجود در فوتبال کشور ، پروت

Covid)مسابقات را در شرایط پاندمی ویروس کرونا به تب  پروتکل بهداشهتی صهادره از سهوی وزارت بهداشهت و درمهان (19
اسب و همید هور بدیهی است اجرای مسابقات در شرایط خاص ف لی نیازمدد ایجاد و تدوین قوانین و مقررات متد. نموده اندتدوین 

دگی جسهمانی استقرار الزاماتی است که بتوان به کمک آن ها احتمال سرایت ویروس را به حداقل رسانده و همچدین از آسیب دی
ا حهد ممکهن پیشهگیری بازیکدان که پا از طی یک دوره نسبتا  طوالنی دوری از تمریدات تیمی، ف الیتهای خود را از سر گرفتدد ت

.شود

ی را محقق نمهاییم تها امید است با توکل به خداوند و همکاری کلیه بخش های مرتبط و موثر در برگزاری مسابقات، بتوانیم شرای 
ه بها رعایهت مفهاد باشد که. در سایه حفظ سالمت و امدیت جسمانی و روانی، دگر بار از ل ت های بی پایان فوتبال بهره مدد گردیم

سهابقات را بها زودی  مکدتهرل کامهل ایهن پانهدمی  حاصهل شهده  و بهه این پروتکل و سایر دستورال مل های بهداشتی و پزشکی، 
. هیجانی به مراتب بیشتر که ناشی از حضور مجدد هواداران واق ی فوتبال در ورزشگاههاست برگزار نماییم

روزبه امید آن 



فهرست نکات مهم 
مسابقاتمد قه بددی محل برگزاری -1

مسابقهنقشه استقرار عوامل برگزاری -
برگزاری مسابقاتالزامات -2

الزامات سخت افزاری ورزشگاه ها-
الزامات روز مسابقه -
تغییرات موقت در قوانین و مقررات مسابقات -3
سایر موارد -4



1بندی محل برگزاری مسابقاتمنطقه 



:مد قه بددی محل برگزاری مسابقات-1
۳استادیوم محل برگزاری مسابقات در این دستورالعمل به ⬥

:منطقه تقسیم بندی شده است که شامل/ناحیه

چمن و محوطه زمین مسابقه:   1ناحیه / منطقه⬦
سکوهای ورزشگاه:   2ناحیه / منطقه⬦
ورزشگاهمحوطه بیرون :  ۳ناحیه / منطقه⬦
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۱منطقه / ناحیه 

گروههای شرکت کننده در برگزاری مسابقه
ساعت تا زمان 3

مسابقه
ساعت تا زمان 1/5

مسابقه
پایان مسابقهزمان آغاز مسابقه

0222222بازیکنان اصلی 
0181818بازیکنان دخیره 

8+81+101+21اجرایی تیم–کادرفنی 

هیات برگزاری

2222همسئول برگزاری مسابق
767ناظر داوری+ داوران 

3323عوامل هیات فوتبال 
0440توپ جمع کن

عوامل برانکارد و پزشک 

ورزشگاه 

4+14+10

2202ناظران پزشکی و بهداشتی
444عوامل آمبوالنس 

002افسران دوپینگ
0000خبرنگار
6660عکاس

4404عوامل تبلیغات محیطی
000عوامل آتش نشانی

امنیتینیروهای 
3+320+320+320+20یگان/نیروی انتظامی

8888حراست

عوامل ورزشگاه

1101مدیر ورزشگاه
440مسئول چمن

(4بین دونیمه)
4

1111مسئول برق
0111گوینده ورزشگاه 

2222پشتیبانی و خدمات 
عوامل صدا

پخش زندهعوامل سیما
ضبط
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۲منطقه/ ناحیه 

گروههای شرکت کننده در برگزاری مسابقه
ساعت تا زمان3

مسابقه
ساعت تا زمان 1/5

مسابقه
پایان مسابقهزمان آغاز مسابقه

0000بازیکنان
0030اجرایی-کادرفنی 

0666هیأت همراه تیم  میزبان
0444هیأت همراه تیم  میهمان

هیات برگزاری

مسئول برگزاری 
مسابقه

0000

0010ناظر داوری+ داوران 
0010عوامل هیات فوتبال

0000پزشک ورزشگاهعوامل برانکارد و 
ایفمارک0040ناظران پزشکی و بهداشتی

0000عوامل آمبوالنس
2200افسران دوپینگ

خبرنگار

0000عکاس
0040عوامل تبلیغات محیطی

0111عوامل آتش نشانی

امنیتینیروهای 
3+320+320+320+20انیگ/نیروی انتظامی
8888حراست

عوامل ورزشگاه

0010مدیر ورزشگاه
0040مسئول چمن
3111مسئول برق

0110گویدده ورزشگاه
2222تپشتیبانی و خدما

عوامل صدا

پخش زندهعوامل صدا و سیما
ضبط

222فیلمبردار باشگاهها



AND TABLES TO COMPARE DATA
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3منطقه/ ناحیه 

گروههای شرکت کننده در برگزاری مسابقه
ساعت تا زمان 3

مسابقه
ساعت تا زمان 1/5

مسابقه
پایان مسابقهزمان آغاز مسابقه

0000پرسنل پزشکی
0000عوامل تبلیغات محیطی

انتیم آتش نشانتیم آتش نشانتیم آتش نشعوامل آتش نشانی

امنیتینیروهای 
15151515یگان/نیروی انتظامی
4444حراست

سیماعوامل صدا و 
پخش زنده
ضبط
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👤

👤

👤

👤

👤

👤

👤

توپ مسابقات -

محل استقرار توپ جمع کنها-

داوران -

برانکارد-

👤

👤

👤👤👤👤

👤👤👤👤

👤
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همراهان تیم میزبان

همراهان تیم مهمان

کادر فنی روی نیمکت

کتکادر و بازیکنان در دسترس نیم

ناظران پزشکی و سالمت 

مسئولین چمن

مسئولین تبلیغات

عکاسها

👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤👤+👤 👤👤👤👤👤👤👤👤+👤

👤👤👤👤👤👤👤👤+👤

👤 👤 👤 👤👤 👤 👤 👤 👤 👤 👤 👤 👤 👤 👤 👤 👤 👤

👤 👤 👤 👤 👤 👤 👤 👤 👤

👤👤

👤👤

👤👤👤👤

👤👤

👤👤👤👤

👤👤👤
👤
👤

👤👤👤

👤
👤
👤

👤
👤

👤
👤



AND TABLES TO COMPARE DATA
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👤 👤 👤

👤

مسئول برگزاری-

نمایندگان هیئت استان-

👤

👤



الزامات برگزاری مسابقات

الزامات سخت افزاری ورزشگاه ها-
الزامات روز مسابقه -

2



:الزامات سخت افزاری ورزشگاه محل برگزاری مسابقات
ل قراردادن  اسفنج و یا کفپوش ضدعفونی در مح⬥

.اورودی به زمین مسابقه جهت ضدعفونی کفش ه

ایت تغییر ظرفیت  نیمکت ذخیره ها به واسطه رع⬥
بدیهی است در صورت . متری1/5فاصله اجتماعی 

ا نیازبه صندلی بیشتر، صندلی ها متناسب ب
ا طراحی ورزشگاه  ، در فضای پشت نیمکت ها ی

( اندر صورت دسترسی مستقیم و آس)روی سکوها 
.  گرددنصب 
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ا و سکوها و یا کمبود فضای مناسب ، امکان تعبیه صندلی ها پشت نیمکت هدر مواردی که  به دلیل عدم دسترسی مستقیم به
کت ها اقدام یا روی سکوها وجود نداشت ، با تایید سازمان لیگ  نسبت به قراردادن صندلی کافی و با رعایت فاصله در کنار نیم

.خواهد شد



:الزامات سخت افزاری ورزشگاه محل برگزاری مسابقات

تاق تجهیز کلیه اتاق های مورداستفاده ورزشگاه در روز بازی اعم از رختکن تیم ها، داوران، ا⬥
ونی به دستگاههای حاوی مواد ضدعف... دوپینگ، پزشکی، جایگاه ویژه و ناظران،کنترل 

.کننده

ر تردد فضاهای پو اطاقهای پزشکی ، کنترل دوپینگ داوران ، کردن رختکن تیم ها و مجهز ⬥
.UVمسقف به المپ 

15



:ضد عفونی محل برگزاری مسابقه 

کلیه فضاهای اجرائی از جمله رختکن تیمها ، داوران ، اطاق ناظر ، پزشکی ، -
قه به می بایست ضد عفونی و پلمب گردیده و در روز مساب...  کنترل دوپینگ و 

.رویت مسئول برگزاری مسابقه  برسد 

بدیهی است سایر فضاهای عمومی ورزشگاه از قبیل ورودیها ، راهروها ، -
قید شده در ) نیمکتهای ذخیره و داور چهارم و محل استقرار همراهان دو تیم  

 ضد نیز میبایست با رعایت دستورالعملهای بهداشتی ، کامال( این پروتکل 
عفونی گردد

16

:الزامات سخت افزاری ورزشگاه محل برگزاری مسابقات
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:ورود تیم به استادیوم 
ر شرایط توصیه می گردد با توجه به محدودیت های ایجاد شده در برگزاری مسابقات د-

.ساعت مانده به زمان آغاز مسابقه در ورزشگاه حضور یابدد2ف لی تیم ها 
لیه با ت داد بیشتری وسیله نقاجتماعی  در بایستی به مدظور رعایت فاصله بازیکدان تیم ها ،  -

.برساندد از  وسایل نقلیه خود را به ورزشگاه 

:  الزامات روز مسابقه
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:تیم به استادیوم ادامه ورود 

نحوه استقرار در اتوبوس  :

.ددبدشیدر هر ردی  تدها یک نفر و نفر ب د به صورت متقاط  در ردی  ب دی -

.باشدمحل نشستن در هر وسیله مشخص و مختص به همان نفر -

.ونی گردد بازیکدان در خودرو ،  ضدعفضمدا وسایل نقلیه تیم بایستی قبل از حضور -

:  الزامات روز مسابقه
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:تیم به استادیوم ادامه ورود 
ستی از نظر مکان و یا زمان تیم ها و گروه داوری بای(: مکان/ از نظر زمان ) جداگانه ورود -

.به طور مجزا وارد ورزشگاه و رختکن ها شوند
تیم سپاو در صورت ورود تیمها به صورت هم زمان در ورزشگاه ، ابتدا تیم میهمان -

.میزبان وارد رختکن میشود 
ا اجباری استفاده از ماسک و دستکش از زمان ورود به وسیله نقلیه توسط کلیه اعض⬥

.است

:  الزامات روز مسابقه



:رختکن ها1.

گیردصورت وجود امکانات تعداد رختکن بیشتری در اختیار تیم ها قرار در :رختکن اضافی-

بازیکن اصلی به همراه دروازبان ذخیره 11صورت وجود تنها یک رختکن برای یک تیم، میبایست در ابتدا  در -
50)پس از خروج بازیکنان از رختکن به منظور گرم کردن شده  و رختکن وارد نفره  مجزا 6گروه در دو 

.وارد رختکن خواهند شد( نفر 8) بقیه بازیکنان ذخیره ( دقیقه مانده به زمان بازی

20

:  الزامات روز مسابقه

 کت دخیره در محل تعیین شده بر روی سکوها یا روی نیم( همراه با ماسک و دستکش) در این مدت بازیکنان ذخیره
.ها حضور خواهند داشت 

تفاده ضتمنا است. قویا پیشنهاد می گردد تا حد امکان از تعداد افراد کادر فنی و اجرایی در رختتکن کاستته شتود
.کادرفنی تیم از دستکش و ماسک الزامی است



:  مسابقهالزامات روز 
:

:زمان گرم کردن

استفاده تیم ها برای گرم کردن باید از ورودیهای متفاوت جهت ورود به زمین:ورود به زمین⬥
ی و اعالم در صورت مشترک بودن مسیر ورود به زمین دو تیم می بایستی با هماهدگ. کددد

دقیقه 20)ن مسئول برگزاری مسابقه نسبت به ورود به زمین یا ترک زمین پا از گرم کرد
.کددددر زمان های متفاوت از یکدیگر اقدام ( مانده به آغاز مسابقه

ان، زمان ورود به زمین مسابقه جهت گرم کردن کلیه افراد اعم از بازیکنان، مربیدر ⬦
عبیه شده بایستی نسبت به ضدعفونی کردن دست ها و استفاده از مسیر ت... داوران و 

.کننددر محل ورودی به زمین مسابقه جهت ضدعفونی کفش ها اقدام 
21



:  مسابقهالزامات روز 

:زمان کنترل بازیکنان

رب رختکن تیم ها جلوی د( طبق قوانین فوتبال)و مت لقات بازیکدان طبق روال گ شته وسایل 
ایید مسئول توسط کمک داور مسابقه  کدترل خواهد شد و بالفاصله پا از این کدترل و ت

.برگزاری مسابقه، بازیکدان وارد زمین مسابقه خواهدد شد

22



:  مسابقهالزامات روز 
:ورود تیم و مراسم اولیه برای آغاز مسابقه

بازیکن 22در زمان ورود تیم ها هیچ فردی اجازه همراهی  
تن ضمدا بازیکدان مجاز به همراه داش. و گروه داوری را ندارد

و نماد، یادبود، قاب عکا و از این مواردهیچگونه بدر ، 
.اهدا آن به بازیکدان دیگر نمی باشدد

کنان، در زمان ورود به زمین مسابقه کلیه افراد اعم از بازی
ردن دست بایستی نسبت به ضدعفونی ک... مربیان، داوران و 

ل ورودی ها و استفاده از اسفنج یا کفپوش ضدعفونی در مح
.ندکنبه زمین مسابقه جهت ضدعفونی کفش ها اقدام 
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:  مسابقهالزامات روز 
( :ادامه ) مسابقه ورود تیم و مراسم اولیه برای آغاز 

ایت فاصله با رع( با روش نشان داده شده در شکل ذیل) تیم ها و گروه داوری با ورود به زمین 
م مراسم قرعه از یکدیگر بر روی قوس دایره وسط زمین می ایستند و پس از تالوت قرآن کری

کشی با حضور داوران و کاپیتان های دو تیم برگزار خواهد شد

.ممنوع می باشد... حلقه زدن تیمی پیش از شروع هر نیمه ،  در پایان مسابقه و 

یم مقابل و اهدای به سمت نیمکت ت( اعم از بازیکن و کادر فنی اجرایی) رفتن اعضای یک تیم 
.باشدگل ، یادبود و غیره ممنوع می 
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:  مسابقهالزامات روز 

به )ان ضمدا عکاس. گرفتن عکا تیمی ممدوع می باشد-

ماعی با رعایت فاصله اجت( از پیش ت یین شده ت داد 

یری از یکدیگر و تدها مجاز به قرارگمتری 1/5حداقل 

ابتدا در پشت دروازه ها و ) در محل های ت یین شده 

عالم سپا در مسابقات خاص که از سوی سازمان لیگ ا

.می باشدد( خواهد شد بر روی سکوها

25



:منطقه فنی و نیمکت تیم ها:  مسابقهالزامات روز 

:افراد مجاز به حضور بر نیمکت عبارتدد از

،مدیرتیم، سرمربی، یک کمک مربی، مربی بدنساز

ات مربی دروازه بان، پزشک ، فیزیوتراپ ، یک نفر تدارک

.ذخیرهبازیکن 9به همراه حداکثر ( نفر8مجموعا و حداکثر ) 

از به صورت داشتن مربی خارجی مترجم تیم نیز مجدر 
.حضور بر روی نیمکت می باشد

26

 ید شده در این بر روی نیمکت ذخیره ها با حفظ فاصله ق( بازیکنان و کادر) باید اعضای تیم
.دستورالعمل استقرار یابند 

ده ، کلیه بدیهی است در صورت حضور نیمکت نشینان بر روی سکوها یا هر یک از محل های تعیین ش
گرددقوانین حاکم بر بازی در خصوص نیمکت تیم ها شامل حال این دسته از اعضای تیم نیز می



:  مسابقهالزامات روز 
:زمان بین دونیمه-
، می بقه به زمین مسابین دو نیمه و  ورود مجدد  وقت استراحت پایان به هدگام -

.گرددرا زمین اجهای مشابه ابتدای مسابقه در زمان ورود به پروتکل بایستی 

بازیکدان، در زمان ورود به زمین مسابقه در ابتدای نیمه دوم نیز کلیه افراد اعم از-
ا و استفاده بایستی مجددا نسبت به ضدعفونی کردن دست ه... مربیان، داوران و 

از  اسفدج یا کفپوش ضدعفونی در محل ورودی به زمین مسابقه جهت
.کدددضدعفونی کفش ها اقدام  27



:پس از پایان مسابقه

واهد بود و مد قه میکسدزون و اتاق کدفرانا م بوعاتی ب د از بازی نیز بسته خ
.عکاسان و خبرنگاران مجوز حضور در این مکان ها را ندارند

ضای در صورت نیاز و امکان روابط عمومی هیات فوتبال استان میزبان از طریق ف
.مجازی نسبت به برگزاری کدفرانا خبری ب د از بازی اقدام خواهد کرد

:ورزشگاه از سوی تیم هاترک 

ود به های مشابه در زمان ورپروتکل در زمان خروج تیم ها از ورزشگاه می بایستی 
.ه اجرا گردددر ابتدای مسابق( متفاوت با تیم روبرو از نظر مکانی و زمانی)ورزشگاه 
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ات تغییرات موقت در قوانین و مقررات مسابق-3

3



:هاتغییرات موقت در تعداد تعویض 

30

 90تعویض در زمان 5تیم ها مجاز به استفاده از حداکثر تعداد
ض می تواند این تعداد تعوی. دقیقه ای  قانونی مسابقه می باشند

ق حداکثر در فارغ از فرصت تعویض در بین دو نیمه کمافی الساب
ت ضمنا در صور. توقف در طول زمان بازی  انجام گیرد3طی 

ت انجام تعویض از سوی هر دو تیم و به صورت همزمان، فرص
.تعویض برای هر دو تیم محاسبه خواهد شد



:هاتغییرات موقت در تعداد تعویض 

31

ی که بازی در زمان( پلی آف و جام ح فی) مسابقاتی که به صورت ح فی برگزار می گردد در 
گر کشیده شود تیم ها می تواندد یک ت ویض دی( دقیقه ای15دو وقت ) به وقت های اضافه 

ها مجاز به بدیهی است در این شرایط تیم. ت ویض قید شده در بدد قبلی انجام دهدد5عالوه بر 
.زمان توق  قانونی خود می شوند4ت ویض در حداکثر 6استفاده از نهایتا 

دیت ها هماندد بدد قبل ت ویض هایی که در زمان بین نیمه ها انجام می شود شامل این محدو) 
(  نمی شود

بهقانونیایدقیقه90زماندرنشدهاستفادهت ویضهایفرصتوهات ویض
.شودمیمدتقلمسابقه(ایدقیقه15وقتدو)اضافههایوقت



:ذخیرهاسامی بازیکنان لیست تغییرات موقت در 

32

بازیکن زیر 2استفاده از با توجه به افزایش موقت ت داد ت ویضها، محدودیت 
:  تیم ها واطالع ثانوی برداشته شده تا نفره بازیکدان ذخیره 9سال در لیست 21

ر بازیکن ذخیره با شرایط سنی آزاد د9به معرفی حداکثر مجاز 
.لیست اسامی بازیکنان در یک مسابقه می باشند



:توقف نوشیدن 

پیشگیری از با توجه به شرایط باز از سرگیری مسابقات و به مدظور کمک به
توق  2آسیب دیدگی بازیکدان و  فارغ از شرایط آب و هوایی، ت داد 

75و 30در محدوده زمانی دقایق ) مسابقه در طول حداکثر سه دقیقه ای  
.ایجاد می شود( بازی  با اعالم داور مسابقه
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4سایر موارد 



:سایر موارد

ابقات مسبرگزاری مسابقه، نمایدده هیات فوتبال میزبان و داور چهارم مسئول 
در کدار ، با رعایت فاصله اجتماعی و  با استفاده از ماسک و دستکشمیبایست  
.  حضور یابدد زمین مسابقه 
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:سایر موارد

اب رسانه ، ازجمله عوامل برگزاری مسابقه ، اصحت ری  شده در این دستورال مل کلیه اشخاص 
از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی از قبیل استفادهبا ...  نیروهای امدیتی و انتظامی و 

اصله استقرار در محل های ت یین شده و با رعایت ف) مجاز به حضور در ورزشگاه دستکش ،  
.می باشدد( اجتماعی
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:سایر موارد
می بایست (  بازیکن اصلی 11) کلیه بازیکدان به غیر از  زمان گرم کردن و در جریان مسابقه 

.دام نمایدد دستکش اقرعایت پروتکل های بهداشتی از قبیل استفاده از ماسک و نسبت به  

ستفاده از رعایت پروتکل های بهداشتی از قبیل اهمچدین کلیه همراهان و کادر فدی  تیم  با 
ا رعایت استقرار در محل های ت یین شده و ب) ماسک و دستکش ،  مجاز به حضور در ورزشگاه 

.  می باشدد( فاصله اجتماعی

37

ن سرمربی تیم در جریا
ن از ایبرگزاری مسابقه 

امر مستثنی میباشد



:موارد سایر ⬥
طبق )رات کلیه مسابقات تا اطالع ثانوی بدون حضور تماشاگران و با محدودیت نف-

.برگزار می گردد( این دستورال مل

:شادی پس از گل-

وس کرونا کلیه قویا توصیه می گردد به مدظور حفظ سالمتی اعضای تیم و کاهش ریسک انتقال ویر-
دن گل نسبت پا از به ثمر رسان... اعضای تیم اعم از بازیکدان داخل زمین، بازیکدان ذخیره، مربیان و 

.، اقدام نمایدد به رعایت فاصله اجتماعی 
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:سایر موارد
همراه قبیلبا رعایت دستورال مل های بهداشتی از کن و  نفر توپ جم  4هر مسابقه  ت داد در 

بایست ، میزمین بازی در از ماسک و دستکش ، داشتن وسایل ضد عفونی  به همراه استفاده 
.باشددحضور داشته 
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:سایر موارد
با رعایت از عوامل برانکارد در کدار نیمکت داور چهارم و  نفر 4هر مسابقه  ت داد در 

و از ماسکهمراه داشتن وسایل ضد عفونی  به همراه استفاده قبیلدستورال مل های بهداشتی از 
.باشددبایست حضور داشته ، می زمین بازی در دستکش ، 

ضروریست پا از حمل مصدوم شرایط

ضد عفونی نمودن برانکارد برای استفاده ب دی فراهم گردد
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:سایر موارد
ستفاده نمایدد اکیدا توصیه میگردد ، کلیه بازیکدان میبایست از ب یهای آب اختصاصی ا

دارد ، در صورتی که باشگاه تمایل و اصرار به استفاده از ب ریهای  آب یکبار مصرف
مه مصرف ضروریست تمامی  ب ریهای پلمب بوده و پا از مصرف ب ریهای خالی و حتی نی

.شده در س ل ذباله جدب نیمکت انداخته شود

در این شرایط خارج  نمودن آب نوشیده شده 

و یا انداختن آب دهان بر وری زمین ممنوع میباشد 
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:سایر موارد
ر فدی  در سایر بازیکدان و کاد،صحبت ، مجادله و یا هرگونه ارتباط کالمی  با داور 
.جریان مسابقه بخصوص از فاصله نزدیک ممدوع میباشد
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پایان 
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