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 فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران

 آئین نامه لیگ کبدی باشگاههای کشور

 تعریف: 1ماده 

 5831در مجموعه قانون و مقررات مربوط به سازمان لیگ کبدی باشگاههای کشور که در ساا   

ی باه ناا    تدوین شده و در فدراسیون به عنوان تشکیالت برگزار کنناده رسامیی یاف اه اسا    

 .آئیننامه لیگ باشگاهها تلقی می گردد

 آئین نامه سازمان لیگ: 2ماده 

نفره شامل رئیس فدراسیون، نایا    51تشکیالت لیگ کبدی باشگاههای کشور توسط یک گروه 

رئیس فدراسیون، دبیر فدراسیون، رئیس کمی ه مسابقات و داوران فدراسیون، رئیس ساازمان  

های روابط بین الملل، امور اس انها، آموزش، مربیان، انضباطی و یاک  تیم های ملی، رؤسای کمی ه 

نفر نماینده باشگاهها به ان خاب اعضای شرکی کننده سازمان یاف ه اسای و باا ای یااری کاه از     

 .سوی رئیس فدراسیون به سرپرسی کل بازیها تفویض می گردد اداره می شود

 رئیس سازمان لیگ باشگاههای کشور: 3ماده 

 .سازمان لیگ طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون منصوب یواهد شد رئیس

 اختیارات سازمان: 4ماده 

مسابقات براساس دس ورالعمل اجرایی که از سوی فدراسیون مشخص گردیده اجرا مای   -1 -5

 . شود

 .از آئین نامه که لزو  یا حذف را دارد از طرف این سازمان پیشنهاد می شودبندهایی  -1 -2



 .ان تشکیل اجالس هماهنگی توسط سازمان تعیین می گرددزم -8-1

 .زمان بندی بازیها و ارسا  جدو  مسابقات به کلیه عوامل زیربط -1-1

 .قرعه کشی مسابقات -1-1

 .ان خاب نماینده فدراسیون و پیشنهاد برای دریافی ابالغ -6-1

 .ان خاب ناظرین بازیها براساس تجارب و کسوت آنان -7-1

 .اب داوران با توجه به نوع بازیهاان خ -3-1

 .پیشنهاد آئین نامه ها، برنامه ها و سیاسی های اجرایی سازمان لیگ -9-1

 .دریواسی و ای صاص بودجه برگزاری -51-1

 .ان خاب همکاران در سازمان لیگ و پیشنهاد ابالغ به فدراسیون -55-1

العمل صادره از سوی فدراسیون پردایی حق الزحمه کلیه عوامل اجرایی براساس دس ور -52-1

رئیسه فدراسیون مورد تصوی  قارار  که قبالً در هیأت ( کلیه پردای ها مطابق آئین نامه اجرایی)

 .هرگونه تغییر یا اصالح در آئین نامه می بایسی با تأیید فدراسیون صورت گیرد. گرف ه اسی

 .پیشنهاد تشویق و توبیخ در مورد مسئولین اجرایی لیگ -58-1

هماهنگی کامل و شرایط مناس  با کلیه مسائولین ادارات کال ورزش و جواناان اسا انها،      -51-1

 .ههیئی های کبدی، مدیران عامل باشگاهها و تیم های شرکی کنند

 وظایف باشگاهها: 5ماده 

قوانین و مقررات فدراسیون و لیگ کبدی باشگاههای کشور را مح ر  شمرده و نسبی به  -5-1

 .مات الز  معمو  دارنداجرای آن اقدا

 .به مقررات بین المللی پایبند باشند -2-1



مقررات اجرایی نقل و ان قاالت و ضوابط حاکم بر بازیها و آئین نامه انضباطی را مورد توجه  -8-1

 .قرار دهند

باشگاهها موظفند آئین نامه لیگ را بند به بند مورد نظر قرار داده و به کلیه مسئولین آن -1-1

 .بالغ نمایندتیم ا

مدیران عامل باشگاههای فرهنگی ورزشی و کلیه افرادی کاه در ارتبااط باا لیاگ کبادی       -1-1

فعالیی دارند باید در کما  درس ی و صداقی با ساازمان لیاگ همکااری داشا ه و نسابی باه       

 .رعایی رف ارهای مناس  و مورد توجه جامعه کوشا باشند

یم را از افراد واجد الشرایط و آگاه باه اماور مربوطاه    باشگاهها الز  اسی نفرات همراه ت -6-1

 .ان خاب نمایند

 امکانات و تأسیسات: 6ماده 

در تهران تیم هایی که سالن اس اندارد و شرایط مناس  برگازاری مساابقات را ندارناد     -6 -5

براساس تصمیم فدراسیون می توانند با توجه به دس ورالعمل سازمان لیاگ در هار ساالنی کاه     

 .ین شود مسابقات را برگزار نمایندتعی

کا  پاوش    –لوکس  2111نور باالی  –ری کن  -کلیه سالن ها مجهز به دس گاه اسکوربورد -6 -2

امکانات رفاهی جهی تیم های مهماان   -محل اس قرار تماشاچی -دس گاه تهویه مطبوع –مناس  

ان به عهاده یاودش مای    الب ه هزینه های تیم میهم. )مثل ه ل مناس  در شهر موردنظر باشد

 .(باشد

ساعی قبل از شروع مسابقات شرایط الز  برای انجا  یک جلسه  21میزبان موظ  اسی  -8-6

 .تمرین برای تیم های شرکی کننده در سالن محل مسابقه را فراهم کند



رعایی شئونات ایالقی و ان ظامی از زمان حضور تیم های شرکی کننده و مسئولین برگزار -1-6

تا پایان مسابقات و یروج آنان به عهده میزبان می باشد و شایس ه اسی در ایان زمیناه    کننده

همکاری صمیمانه ای با یکدیگر انجا  دهند و مرات  قبل از بازی از طریق اداره ورزش و جواناان  

 .و هئیی کبدی محل به مسئولین حراس ی و حفاظ ی اطالع داده شود

یود را از طریق اداره ورزش و جوانان و هیئی کبدی محل  باشگاهها موظفند مسائل جاری -1-6

 .دنبا  نمایند

 مسابقات: 7ماده 

هر باشگاه حاضر در لیگ برتر و دس ه یکم مای بایسای در یاک فصال باا تماا  قاوا در         -5-7

 .دیدارهای لیگ شرکی داش ه باشد

می ه مساابقات  مسابقات لیگ برتر و دس ه یکم براساس دس ورالعملی که هر ساله توسط ک -2

                                                                              .فدراسیون تهیه و در پایان هر سا  در مجمع عمومی سالیانه تصوی  می شود برگزار می گردد

، دس ه یکم قبل از شروع مساابقات  ،بازیها با توجه به مصوبه جلسه هماهنگی لیگ برتر: 5تبصره 

 .بصورت رفی و برگشی یا م مرکز برگزار یواهد شد

    : نحوه ام یاز دهی -8-7

ام یاز و بازنده صفر ام یازومساوی برای هار تایم یاک ام یااز تیمای کاه        2تیم برنده  -5-8-7 

بهردلیل دربازی شرکی نکند از دور مسابقات حذف و مشامو  جارایم نقادی بار اسااس ر ی      

 .   فدراسیون یواهدشد

درمسابقات لیگ باشگاهها که به صورت رفی وبرگشی انجا  می شود اگر دو تیم در -2-8-7 

ام یازات مساوی شدند ن ایج ام یازات روی در روی آن دو تیم اعما  می شاود و اگار در ام یااز    

مساوی شدند پوئن شماری می شود و اگر در پوئن شماری هم مساوی شدند کال بازیهاای آن   



.                                                                                         ی شود و تیمی که پوئن بیشا ری را کسا  کارده باشاد برناده اسای      دو تیم پوئن شماری م

هرگونه تغییر زمان بازیها اب دا با توافق سازمان لیگ و سرانجا  رضایی تایم هاای شارکی    1-7

 .کننده باید صورت پذیرد

 .رگونه تغییر مکان مسابقه ح ماً باید با نظر سازمان لیگ صورت گیرده -1-7

در زمانی که تیم های ملی تمرین یا مسابقه داش ه باشند همکاری باشگاهها الزامی اسای   -6-7

 .و باید بازیکنان یا مربی مورد دریواسی را در ای یار تیم ملی قرار دهند

ییری که در زمان مسابقه بوجود آید باشاگاههای  ده بازی ها هرگونه تغندر موقع پخش ز -7-7

 .مربوطه ملز  به همکاری یواهند بود این موضوع قبالً به آن دس ه از باشگاهها ابالغ یواهد شد

هیچ باشگاهی در زمان برگزاری لیگ حق ندارد برای دیدارهای دوسا انه یاارجی بادون     -3-7

 .موافقی سازمان لیگ اقدا  نماید

 :لیگ نباید در زمانی که اعال  شده به تعویق بیاف د مگر در موارد زیر هیچ مسابقه -9-7

 تشخیص سازمان لیگ -5-9-7

 .به دس ور ک بی فدراسیون کبدی یا به دریواسی مقامات مسئو  تأمین امنیی کشور -2-9-7

مادار  دریواسا ی،    راهتیم ها موظ  هس ند اسامی بازیکنان و  کادر فنی یود را به هم -51-7

 .روز قبل از شروع مسابقات به کمی ه مسابقات فدراسیون اعال  نمایند 51اکثر حد

 .هرگونه جابجایی بعد از تکمیل لیسی غیرقانونی اسی -7 -55

یارجی در لیسی اعالمی به فدراسیون در صاورتی کاه جاای    بازیکن  2تیم ها می توانند  -52-7

 .بازیکن یارجی سود ببرند 2مسابقه از  یالی وجود داش ه باشد به اس خدا  درآورند که در هر

 .بازیکن غیر تبعه کشور ایران بازیکن یارجی تلقی می شود -5-52-7



بازیکنان یارجی قبل از اس خدا  باید پیرو دریواسی ک بی باشگاه مربوطه از فدراسیون  -58-7

که بازیکن به زبان انگلیسی باشند این مجوز از طرف فدراسیون آیرین کشوری  LCدارای مجوز 

باشگاهها در صورت باه اسا خدا    . در آن بازی کرده به فدراسیون کبدی ایران ارسا  می شود

در آوردن بازیکن یارجی موظفند به ازای هر بازیکن در طاو  ساا  ورزشای مبلاص یکصاد دالر      

آمریکا در ای یار این فدراسیون قرار دهند تا به حساب فدراسیون کبدی آسیا واریز گاردد کاه   

این مبلص به . مشمو  جریمه یواهند بود I.K.Fصورت عد  پردایی به موقع براساس قانون  در

صورت ساالنه توسط دبیر کل کنفدراسیون کبدی آسیا به فدراسیونهای زیر مجموعه اعال  مای  

 .گردد

عقد کلیه قراردادها باید براسااس دسا ورالعمل فدراسایون تنظایم گاردد و بازیکناان        -51-7

 .مس ثنی نیس ندیارجی نیز 

 .این دس ورالعمل به زبان انگلیسی در ای یار بازیکنان یارجی قرار داده یواهد شد -51-7

باشاگاه هاای قعرنشاین جادو       طباق دسا ورالعمل برگازاری    در یاتمه مسابقات لیگ -56-7

 .مسابقات به یک دس ه پایین تر سقوط می کنند

ه شرکی در هر مرحله از لیگ، ن ایج آن تایم  ادامدر صورت انصراف هر تیم باشگاهی از  -57-7

از جدو  مسابقات حذف شده و عالوه بر سقوط آن تیم به دس ه پایین تر، سایر جرائم انضباطی 

 .فدراسیون اعال  یواهد شدنیز از طریق 

 

 برگزاری مسابقات: 8ماده 



سوی ساازمان  و داوران مسابقات از ( در صورت لزو  نماینده فدراسیون)ناظر مسابقات  -5-3

شرح وظای  ایشان نیز به آگاهی میزبان رسانیده می شود کاه در ایان   . لیگ تعیین یواهند شد

زمینه میزبان موظ  اسی برای آنان محل اس قرار، تغذیه و وسیله رفی و آمد در شاهر پایش   

ن بینی و جهی نماینده فدراسیون مکان مناس  در محل مسابقات در نظر بگیرد تا کامالً بر زمای 

 .اشراف داش ه باشد

 .تعیین می گردد 21تا  5جهی شرکی در مسابقات پیراهن بازیکنان هر تیم از شماره  -2-3

 .بازیکنان در طو  مسابقات لیگ حق ندارند از دو شماره بهره ببرند -8-3

 .هر تیمی که مرتک  تخلفات فوق شود مشمو  جریمه یواهد شد -1-3

 شرح وظایف ناظرین: 9ماده 

ناظر در صورت عد  حضور نماینده فدراسایون مسائو  برگازاری مساابقات و نمایناده       -5-9

مسابقات یواهد بود که پاس از برگازاری مساابقات گازارش آن را      آنرسمی سازمان لیگ در

چنانچه در این راس ا تخلفی صورت گرف ه باشاد از طریاق ساازمان    . تسلیم سازمان لیگ نماید

 .رجاع می گرددلیگ موضوع به کمی ه انضباطی ا

تیره و روشن با شماره در جلاو و  )تیم ها براساس اعال  سازمان لیگ باید از لباس ورزشی  -2-9

 .اس فاده نمایند( پشی

قبل از آغاز بازی صورت اسامی بازیکنان آغاازگر را  دقیقه  21تیم ها مکلفند طبق مقررات  -8-9

 .مشخص و به میز منشی ارائه نمایند

در فاصله زمانی تحویل لیسی تا آغااز باازی دچاار مصادومیی و یاا مشاکل        اگر بازیکنی -1-9

 .جسمانی شود با نظر پزشک و تأیید ناظر بازی می توان بازیکن دیگری را جایگزین نمود

 .لباس ورزشی م حدالشکل بازیکنان براساس قانون و مقررات فدراسیون کبدی می باشد -1-9



نشینند باید از سوی ساازمان لیاگ کاارت صاادره در     افرادی که روی نیمکی ذییره می  -6-9

، سارمربی، مربای، باا ارائاه     همان سا  ورزشی را داش ه باشند که این افراد شامل سرپرسای 

و سااحلی   ساالنی بازیکن ذییره در 2و  در اس انداردبازیکن ذییره  1داد مدر  موردنظر، و تع

 .می باشند

أییر وارد زمین مسابقه شود عالوه بر جرایم فنای  هر تیمی که پس از سوت آغاز بازی با ت -7-9

 .تومان به باال جریمه می شوند 51111تومان و مازاد بر دو دقیقه مبلص  111/21به ازای دو دقیقه او  

فقاط  )نفار   5در جریان بازی از مجموع نفراتی که طبق قانون در لیسی مشخص گردیاد   -3-9

 .مکی یود بنشیند و تیم را رهبری کنندمی تواند در محدوده نی( مربی یا کمک مربی

 مربیان لیگ کبدی: 11ماده 

کلیه باشگاههای حاضر در لیگ برتر موظ  هس ند از مربیانی اس فاده نمایناد کاه دارای    -5-51

کارت مربیگری از فدراسیون کبدی بوده و سرمربی های تیم ها می بایسی حداقل کارت درجه 

بارای لیاگ دسا ه او  سارمربی و     . داش ه باشد 8ت درجه دو به باال و کمک مربی حداقل کار

برای زیر گروه مربیان بایاد کاارت مربیگاری از فدراسایون      8کمک مربی حداقل کارت درجه 

 .کبدی داش ه باشند

مربیان تیم های لیگ که از طرف فدراسیون جهی شرکی در کالسهای توجیهی مربیگاری   -2-51

در غیر اینصاورت از فعالیای آنهاا    . بور شرکی نماینددعوت شده اند موظفند در کالسهای مز

جلوگیری به عمل یواهد آماد در صاورت باه یادمی گارف ن مربای یاارجی بایاد مجاوز از          

 .فدراسیون داش ه باشد

 



 (لباس ورزشی)انیفورم : 11ماده 

هر تیم موظ  اسی به همراه یود دو دسی لباس در رنگ های تیاره و روشان داشا ه باشاد     

 .شماره پیراهن با شماره شورت ورزشی یکسان باشد توجه گردد که

 .به ر اسی آر  هر باشگاه به صورت یوانا جلو یا در پشی پیراهن نوش ه شده باشد -5-55

 .به لحاظ پخش تلویزیونی از رنگ های مناس  و شفاف اس فاده شود -2-55

کارده از رناگ دیگاری     هیچ تیمی اجازه ندارد رنگ لباسی که قبالً به سازمان لیگ اعال  -8-55

هر تیمی که بریالف آن عمل کند می بایسای مبلاص   . بدون مجوز از سازمان لیگ اس فاده نماید

 .ریا  جریمه بپردازد 111/111/5

در پایان فصل تیم او  و دو  که بیش رین ام یاز را دارد باه عناوان نماینادگان باشاگاههای      1-55

عاد  تواناایی   ازیهای این رده شرکی اماا در صاورت   ایران به کنفدراسیون آسیا معرفی تا در ب

رویارویی با تیم های حاضر در بازیهای مذکور فدراسیون مجاز اسی تیم دیگاری را کاه شارایط    

 .به ری از هر نظر دارد معرفی نماید

گ جا ، مدا  و احکا  قهرمانی به تیم های او  و دو  و سو  مش ر  لیدر پایان مسابقات  -6-55

 .شد داده یواهد

 :امور مالی سازمان لیگ -12ماده 

میلیاون ریاا  معااد  ده میلیاون توماان و       511تیم های حاضر در لیگ برتر موظفند مبلص  -5-52

میلیون توماان چاک یاا ساف ه باا       1میلیون ریا  معاد   11دس ه یک مبلص تیمهای حاضر در لیگ 

ری در ای یار فدراسیون قرار دهد امضاء مع بر باشگاه به عنوان حسن انجا  تعهدات ادامه همکا

 .که پس از یاتمه بازیها مس رد یواهد شد



در صورت عد  ادامه مسابقات لیگ مبلص ضمانی به نفع فدراسیون و بابای یساارت وارده باه     -2-52

 .تیم ها ضبط یواهد شد

حق هر باشگاه موظ  اسی مبلص تعیین شده از طرف مجمع هماهنگی مسابقات لیگ کشور بابی  8-52

  .بلوار کشاورزشعبه ملی بنا  فدراسیون کبدی بانک  1519112166115 شماره حساببه  را ورودی

 .واریز نمایند

باشگاهها موظفند فر  چهار نسخه ای قرار داد بازیکناان فدراسایون را توساط نمایناده باشاگاه       -1-52

 .نددت واقعی کلیه افراد تسلیم سازمان لیگ نمایمدریافی و پس از تکمیل و مشخص نمودن مبلص و

تما  قراردادهای منعقده در هر باشگاه موجود و قابل دس رسی بازرس یا هر نوع بازبینی قانونی  -1-52

 .یواهد بود

گردد بدلیل عد  حضور تیم  می درصورتی که دیداری از لیگ که بصورت رفی و برگشی انجا  -6-52

ن حق را دارد که دریواسی غرامی میهمان با مشکالت میزبان برگزار نشود تیم های میهمان یا میزبان ای

نماید که این موضوع در فدراسیون مطرح و هر مبلغی که فدراسیون تعیین نماید تیم یاطی موظ  باه  

 .پردایی آن مبلص یواهد بود

حق الزحمه و هزینه های سفر مسئولین برگزار کننده در هر مسابقه را ساازمان لیاگ پردایای     -7-52

 (.فدراسیون قبالً به سازمان لیگ ابالغ نموده اسی نحوه پردایی را)یواهد کرد 

 :امور پزشکی لیگ: 13ماده 

موظا  باه پوشاش پزشاکی     ( میزباان )کلیه مسئولین پزشکی برگزار کننده مساابقات   -5-58

مناس  به همراه وسیله نقلیه امدادی و هماهنگی با بیمارس ان های مربوطه جهی اعزا  ماوارد  

 .اح مالی می باشند



وزارت ورزش نسبی به بیمه درمانی کامل لیه باشگاهها موظفند براساس دس ورالعمل ک -2-58

بازیکنان، مربیان و همراهان تیم اقدا  نموده و در غیر این صورت سازمان لیگ از حضاور چناین   

 .بازیکنانی در مسابقات ممانعی بعمل یواهد آورد

ی اه ملای المپیاک قصاد انجاا       در مواقعی که مسئولین دوپینگ وزارت ورزش و یاا کم  -8-58

باا همااهنگی    آزمایش دوپینگ بازیکنان را دارند همکاری الز  را بعمل و کلیه باشگاهها موظفناد 

رئیس کمی ه پزشکی فدراسیون کبدی نسبی به انجا  آزمایش دوپینگ همکااری الز  را بعمال   

 .آورند

 تماشاچیان:14ماده 

را عهده دار باشد و تماشاچیان به تشویق تایم   میزبان می بایسی شرایط امنیی تیم های مهمان

مورد عالقه یود بپردازند و در صورت اس فاده از هرگونه کال  نادرسی و ایال  در امار باازی   

براساس گزارش ناظر مسابقات موضوع در کمی ه انضباطی مطرح و طبق قانون و مقررات جاری 

گونه اتفاق ناگوار در محل مساابقات  مسئولیی هر. این کمی ه تصمیمات الز  گرف ه یواهد شد

 .به عهده میزبان یواهد بود

حق الزحمه جلسات کمی ه سازمان لیگ با تأیید هیئی رئیسه و نظار ریاسای مح ار     : 2تبصره 

 .فدراسیون قابل پردایی می باشد

 

در  یونتوسط هیئت رئیسه فدراس پس از اصالح و بازنگریتبصره  2ماده و  14این آئین نامه مشتمل بر 

 .فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران به تصویب رسید 28/4/96مجمع عمومی مورخ 

 

 سیون کبدی جمهوری اسالمی ایرانفدرا

 


