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 آئین نامه انضباطی فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران
 فهرست

 محل کمیته های انضباطی –هدف  –مقدمه : فصل اول

  هدف:  1ماده 

  محل کمیته انضباطی و شورایعالی استیناف فدراسیون:  2ماده 

 

 اعضاء کمیته ها:  2فصل 

  انضباطی فدراسیوناعضاء کمیته :  4ماده 

  اعضاء کمیته انضباطی هیئت استان :  5ماده 

  وظایف امضاء:  6ماده 

  شورای عالی استیناف فدراسیون کبدی از اعضای زیر تشکیل می شود:  7ماده. 

 

 وظایف ، اختیارات و نحوه رسیدگی به شکایات و تخلفات:  3فصل 

  وظایف:  8ماده 

  اعتراضات 0خلفات ت. نحوه رسیدگی به شکایات :  9ماده 

  کلیه شکایات:  10ماده 

  اختیارات:  11ماده 

 

 تنبیهات انضباطی:  4فصل 

  تنبیهات تیم ها:  12ماده 

  تنبیهات بازیکن:  13ماده 

  تنبیهات داوران :  14ماده 

 

 تخلفات بازیکنان:  5فصل 

  15ماده 

  16ماده 

  17ماده 

  18ماده 

  19ماده 

  21ماده 

  22ماده 

  23ماده 

  24ماده 

  25ماده  

  26ماده 

  27ماده 

  28ماده 

  29ماده 

  30ماده 



  31ماده 

  32ماده 

  33ماده 

 

 تخلفات تیم ها:  7فصل 

  حرکات ناشایست:  34ماده 

  35ماده 

  36ماده 

  37ماده 

  38ماده 

  39ماده 

  41ماده 

  41ماده 

  42ماده 

 

 تخلفات و مجازات های تماشاچیان:  8فصل 

  43ماده 

  44ماده 

  45ماده 

  46ماده 

  47ماده 

  48ماده 

 

 تشویق ها و موارد مختلف:  9فصل 

  49ماده 

  50ماده 

 

 تفسیر و تغییرات آئین نام: فصل دهم 

  51ماده 

  52ماده 

  53ماده 

  



 آئین نامه کمیته انضباطی فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران

 محل کمیته های انضباطی –هدف  –مقدمه : فصل اول 

 تعریف: مقدمه

انضباطی فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران مجموعه اصول و مقرراتی است که انواع آئین نامه 

تخلفات، تنبیهات و مجازات های بازیکنان، مربیات، سرپرستان، تیم ها، تماشاچیان و سایر دست 

اندرکاران برگزاری مسابقات و نیز نحوه رسیدگی به شکایات، حدود اختیارات و صالحیت های کمیته 

 .نضباطی شهرستان، استان، کمیته انضباطی فدراسیون کبدی را مشخص و معین می کندهای ا

 

 هدف – 1ماده 

این آئین نامه به منظور حفظ نظم و انضباط در برگزاری هر چه بهتر و سالم تر مسابقات ایجاد رقابت 

همچنین ایجاد سالم و رعایت موازن اخالقی و منش پهلوانی و جوانمردی بسط و گسترش ورزش کبدی و 

در سراسر کشور و اصالح متخلفین و بالطبع جامعه کبدی از طریق اعمال ( وحدت رویه انضباطی)

مجازات ها و تشویق های مناسب تهیه و تنظیم شده است و برای اجرای آن در محل فدراسیون کبدی 

استان به شرح مواد کمیته ای به نام کمیته انضباطی فدراسیون و در هیئت های استان کمیته انضباطی 

 .بعدی تشکیل خواهد شد

 

 محل کمیته انضباطی و شورایعالی استیناف فدراسیون کبدی:  2ماده 

محل کمیته انضباطی و شورایعالی استیناف فدراسیون کبدی در تهران و در محل فدراسیون کبدی  -1-2

 .خواهد بوداست و کمیته های انضباطی هیئت های استان ها در هیئت کبدی همان استان 

( هیئت)و ( فدراسیون)در این آئین نامه به جای فدراسیون کبدی و هیئت کبدی از کلمات : 1تبصره 

 .استفاده خواهد شد

 

 اعضاء کمیته ها:  2فصل 

نفر کارشناس با نظر  1نفر عضو شامل یک رئیس و یک دبیر و  9کمیته انضباطی متشکل از  : 3ماده 

یک نفر نماینده دفتر  –نده اداره حقوقی وزارت ورزش و جوانان یک نفر نمای –رئیس فدراسیون 

رئیس کمیته فنی و رئیس کمیته مربیان و یک نفر نماینده  –رسیدگی به شکایات، رئیس کمیته داوران 

 .دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی است

 

 اعضاء کمیته انضباطی فدراسیون:  4ماده 

 کمیته رئیس فدراسیون به عنوان رئیس. 1

 دبیر فدراسیون به عنوان دبیر کمیته. 2



 نماینده دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی. 3

یک نفر صاحب نظر از بین کارشناسان و پیشکسوتان ورزشی با انتخاب رئیس فدراسیون ترجیحاً آشنا . 4

 به مسائل حقوقی

 ورزش و جواناننماینده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت  -5

 نماینده معاون حقوقی سازمان تربیت بدنی -6

 مسئول کمیته انضباطی -7

 مسئول کمیته داوران -8

 مسئول کمیته مربیان -9

 (برحسب مورد و بدون رأی)سرپرست مسابقات، سرپرست اردو، سرپرستان تیم های ذینفع  -11

 

 اعضاء کمیته انضباطی هیئت های استان:  5ماده 

 میته انضباطی هیئت استان مربوطهرئیس ک -1

 معاون ورزشی اداره کل و یا نماینده وی -2

 مسئول کمیته فنی هیئت -3

 (برحسب مورد)مسئول کمیته داوران ، مربیان و مسابقات یا اردو  -4

 (کارشناس حقوقی)مسئول حقوقی استان مربوطه  -5

 ضباطی مربوطهیک نفر صاحب نظر در رشته کبدی به انتخاب رئیس کمیته ان -6

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون یا هیئت استان مربوطه بر حسب مورد می توانند بنا به  :2تبصره 

حساسیت و اهمیت موضوع جلسه از رئیس فدراسیون یا رئیس هیئت بدون داشتن حق رأی جهت 

 .حضور در جلسه انضباطی دعوت به عمل آورد

 

 وظایف اعضاء:  6ماده 

 کمیته هاوظایف رئیس : الف 

رئیس کمیته های انضباطی مسئولیت هماهنگی و کار کمیته را به عهده داشته و ترتیب تشکیل  -1

 .جلسات را می دهد

 .کلیه مکاتبات کمیته ها با سایر واحدها بوسیله رئیس کمیته به عمل خواهد آمد -2

ر جلسات هماهنگی رئیس کمیته برای اطالع از تصمیمات فدراسیون و هیئت ها بسته به مورد د -3

 .کمیته ها شرکت می نماید

 .انتخاب اعضاء کمیته ها بوسیله رئیس کمیته بعمل خواهد آمد -4



ترتیب طرح موارد اعالمی جهت اظهار نظر و ترتیب رسیدگی با توجه به اهمیت موضوع در جلسه و  -5

 .مقدم و مؤخر بودن زمان طرح به عهده رئیس کمیته است

 .اند انجام یا تحقیق امری را از اعضاء کمیته بخواهدرئیس کمیته می تو -6

در صورت عدم امکان حضور رئیس کمیته نامبرده کتباً یکی از اعضاء اصلی را به عنوان جانشین خود  -7

 .معرفی و به جای عضو یاد شده از اعضاء علی البدل استفاده خواهد شد

 :وظایف اعضاء کمیته: ب 

ه دارند گزارش و محتویات پرونده را دقیقاً مطالعه و نظر کتبی خود را در اعضاء اصلی کمیته ها وظیف -1

 .صورتجلسه منعکس نمایند

اعضاء راجع به ثبوت تخلف و میزان تنبیه نظر خود را اعالم و چنانچه نیاز به تحقیقات بیشتری باشد  -2

 .مورد را اعالم می دارند

 . اعضاء چنانچه صالح بدانند راجع به کیفیات مخفف و مشدد نیز اظهار نظر خواهند نمود -3

 . اعضاء اصلی در صورت عدم امکان حضور در جلسه بایستی مورد را قبالً به رئیس کمیته اطالع دهند -4

و دارای اعضاء علی البدل حسب اطالع بوسیله رئیس کمیته به لحاظ عدم حضور اعضاء اصلی حاضر  -5

 .همان اختیارات اعضاء اصلی هستند

 

 .شورای عالی استیناف فدراسیون کبدی از اعضای زیر تشکیل می شود:  7ماده 

 رئیس فدراسیون کبدی یا نماینده تام االختیار ایشان -1-7-1

 مشاور عالی فنی فدراسیون کبدی -2       

 رئیس یا دبیر کمیته انضباطی فدراسیون -3      

 .ریاست شورای عالی استیناف فدراسیون با رئیس فدراسیون است:  3تبصره 

 .رئیس فدراسیون می تواند ریاست شورای عالی را به فرد دیگری تفویض نماید:  4تبصره 

دبیر شورای عالی استیناف فدراسیون به عهده رئیس یا دبیر کمیته انضباطی فدراسیون :  5تبصره 

 .است

وی کمیته انضباطی و شورای عالی استیناف پس از تصویب رئیس فدراسیون آرای صادره از س:  6تبصره 

 .قطعیت می یابد

 

 اختیارات و نحوه رسیدگی به شکایات و تخلفات. وظایف :  3فصل 

 وظایف:  8ماده 

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات کبدی از طریق بررسی و پیگیری : وظایف و اختیارات  -1-8

وسط داوران ، ناظران و سرپرستان مسابقات اتخاذ تصمیمات مناسب منطبق با آئین گزارشات ارسالی ت



نامه و در موارد پیش بینی نشده در نظر گرفتن تنبیه و مجازاتی متناسب با خطای ارتکابی با الهام از روح 

یناف و مفهوم مواد آئین نامه انضباطی و با توجه به شرایط وقوع خطای ارتکابی در شورای عالی است

 .فدراسیون

پس از وصول گزارش یا اعالم و یا حسب اطالع کمیته در اولین فرصت تشکیل جلسه داده و  -2-8

جلسات کمیته با حضور رئیس و دو نفر از اعضای اصلی رسمیت یافته که در صورت غیبت هر یک به 

سب وظایف خود شروع به رسیدگی نموده و اعضا ح. ترتیب مذکور در این آئین نامه عمل خواهد شد

ترتیب ابالغ آراء از . به بررسی و اظهار نظر خواهند پرداخت در نهایت رأی اکثریت قابل اجرا می باشد

 .طریق فدراسیون یا هیئت ها بوسیله رئیس کمیته به عمل خواهد آمد

 رسیدگی به شکایات بازیکنان یا مربیان از باشگاه و بالعکس -3-8

 نامه نقل و انتقاالت و تخلفات مربوطه نظارت بر حسن اجرای آئیت -4-8

 

 اعتراضات. تخلفات . نحوه رسیدگی به شکایات :  9ماده 

شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که بیست و چهار ساعت اداری پس از انجام مسابقات تسلیم  -1-9

 .کمیته انضباطی یا نماینده فدراسیون و یا هیئت شده باشد

چنانچه شکایت یا اعتراضی رسیدگی ننمود و یا از رسیدگی به آن امتناع هیئت یا کمیته مربوطه  -2-9

 .ورزید کمیته انضباطی فدراسیون خود راساً تصمیم خواهد گرفت

اعتراض خود را تسلیم کند گزارش تلقی  9ماده  1چنانچه تیمی پس از انقضای مدت مقرر در بند  -3-9

 :چه اعتراض موجه باشدو کمیته انضباطی مکلف به بررسی آن بوده و چنان

 .امتیازی تعلق نخواهد گرفت( گزارش دهنده)به تیم معترض : الف

 .بر صفر بازنده اعالم خواهد شد 21تیم خاطی نسبت به تمام مسابقاتی که در آن تخلف کرده : ب 

 : 11ماده 

رپرست کلیه شکایات و گزارشات بایستی مکتوب، مستند و در خصوص اعتراض به مسابقات، مربی یا س

تیم بایستی مبلغ پانصد هزار ریال بابت رسیدگی، به حساب فدراسیون یا هیئت، بسته به مورد پرداخت 

 .نماید مبلغ فوق حسب نظر فدراسیون یا هیئت قابل تقلیل است

در خصوص اعتراض به نحوه داوری عالوه بر گزارش کتبی می بایست یک حلقه از فیلم ویدیویی  -1-11

مسابقه تهیه گردیده نیز به کمیته انضباطی تحویل گردد این بند در مورد مسابقات لیگ که قبالً از 

سراسری باشگاه های ایران و مسابقات دسته اول باشگاه های کشور ضروری و مانع آن نخواهد بود که 

 .کمیته انضباطی در سایر موارد از آن استفاده ننماید

از باشگاه خاطی اخذ و به معترض  11فتی موضوع ماده در صورت وارد بودن اعراض وجه دریا -2-11

 . این وجه ارتباطی با میزان تنبیه متخلف نخواهد داشت. مسترد خواهد شد



 

 اختیارات:  11ماده 

چنانچه کمیته برگزاری مسابقات و یا داوران و ناظرین مربوطه، برخالف وظایف خود مواردی را  -1-11

گی به آنها محرز و مسلم شود کمیته انضباطی بایستی رأساً به تخلف گزارش نکنند که عنداللزوم رسید

 .رسیدگی و تصمیمات مقتضی را اتّخاذ نماید

در غیر . رسیدگی به تخلفات و شکایات عنداللزوم با حضور شخص خاطی و مطلع انجام می گیرد -2-11

نتیجه امر از طریق  این صورت تصمیمات بر اساس مدارک و سوابق موجود به صورت غیابی اتخاذ و

 .در هر حال نحوه رسیدگی از اختیارات کمیته انضباطی است. مبادی ذیربط به ذینفع ابالغ خواهد شد

کمیته انضباطی در خصوص گزارشات و شکایات راجع به مسابقات در صورتی اتخاذ تصمیم می  -3-11

 .برگزار شده باشدنماید که مسابقات زیر نظر مستقیم فدراسیون و یا هیئت های مربوطه 

بازی )در مورد بازی های دوستانه و خارج از تقویم مسابقات رسمی فدراسیون یا هیئت مانند  -4-11

 ... (آموزشگاه ها و  –بازی های دانشجویی  –نیروهای مسلح  –های کارگری 

ن در مورد کمیته های انضباطی مربوطه موظفند تنبیهات مربوطه را در همان مسابقات اعمال نمایند لیک

تخلفات حاد کمیته انضباطی فدراسیون یا هیئت می تواند آن تخلفات را بررسی و مجازات های مربوطه 

 .را به مسابقات رسمی تسری دهد و تشخیص حاد بودن موضوع به عهده کمیته انضباطی است

ر آن در محرومیت تا میزان سه ماه در صالحیت کمیته انضباطی هیئت های استان و مازاد ب -5-11

 .صالحیت کمیته انضباطی فدراسیون می باشد

کلیه تنبیهات تعیین شده کمیته های انضباطی استان ها ظرف ده روز پس از ابالغ قابل تجدید  -6-11

 .نظر در کمیته انضباطی فدراسیون کبدی بوده و تجدید نظر خواهی نیز مانع اجرای تنبیه نمی باشد

 .راسیون قطعی استتصمیمات کمیته انضباطی فد -7-11

تکرار و تعدد هر یک از تخلفات موجب تشدید تنبیهات بوده و کمیته های انضباطی می تواند در  -8-11

صورت تکرار میزان تنبیه را تا دو تنبیه اصلی افزایش و در خصوص تعدد تخلفات تنبیهات معین را جمع و 

 .مورد تصمیم قرار دهد

ئت ها می توانند در صورت لزوم و با توجه به جمیع جهات و کمیته انضباطی فدراسیون و هی -9-11

ندامت و متنبه شدن متخلف و تعهد بر عدم تکرار و نداشتن سابقه تخلف، تصمیم به تعلیق تمام یا 

در این صورت با تکرار تخلف تنبیه تعلیقی اجرا خواهد . قسمتی از تنبیه را برای مدت معینی اتخاذ نمایند

 .شد

 .ت تعلیق از مرجع رسیدگی کننده به تخلف درخواست می گردددرخواس -11-11

چنانچه متخلف پس از اتخاذ تصمیم اظهار ندامت نموده و تنبیه یا اعالم آن مؤثر و این امر مورد  -11-11

تأیید رئیس فدراسیون یا هیئت واقع و یا رؤسای مذکور بنا به ضرورت مستقیماً نظر به تعلیق یا تقلیل 



ی از تنبیه را بنماید موضوع را کتباً به کمیته مربوطه اعالم و کمیته با توجه به میزان صالحیت تمام یا قسمت

 .خود اتخاذ تصمیم خواهد نمود

کمیته در مواردی که ضروری بداند می تواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص موضوع از  -12-11

 .ر تخلف میزان تنبیه را تبدیل یا تقلیل دهدجمله جوانی و نداشتن سابقه و ندامت و تعهد تکرا

کمیته انضباطی می تواند هر نوع تحقیر یا اظهار نظر در خصوص موضوع مطروحه را از روسای  -13-11

سایر کمیته های فدراسیون یا هیئت بخواهد و یا از متخصصین و خبرگان درخواست اظهار نظر نموده و 

 .له اعضاء خود راجع به موضوع رسیدگی انجام دهدچنانچه ضروری بداند تحقیقاتی را بوسی

مسئولین کمیته های دیگر فدراسیون یا هیئت مکلف به همکاری با کمیته انضباطی بوده و موارد  -14-11

 . استعالمی یا اظهار نظری را در حداقل زمان ممکنه بایستی انجام و پاسخ دهند

 .سیون از طریق هیئت استان انجام می شودمکاتبات کمیته های انضباطی استان با فدرا -15-11

فدراسیون یا هیئت مجاز می باشند حسب صالحدید خود موضوع تنبیه را از طریق رسانه های  -16-11

 .گروهی و جمعی اعالم نمایند

در تمام مواردی که کمیته های استان نظر به تنبیه متخلف بیش از میزان سه ماه محرومیت  -17-11

خلف بیش از این میزان باشد رسیدگی الزم را معمول و پرونده را با پیشنهاد میزان تنبیه داشته یا تنبیه ت

از طریق هیئت مربوطه به کمیته انضباطی فدراسیون ارسال و کمیته انضباطی فدراسیون چنانچه 

م پرونده را تکمیل و تحقیقات کافی دانست اتخاذ تصمیم واال راساً پس از رفع نواقص و تحقیقات تصمی

 .خواهد گرفت و تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون قطعی است

اگر تخلفی قبل یا بعد از بازی در طول زمان برگزاری مسابقات توسط ورزشکاران در هر جائی از  -18-11

صورت پذیرد که مشابه آن عمل در حین مسابقه خالف ...( سالن و خوابگاه و )محدوده مسابقات از قبیل 

 .نبیه بوده است و همان تنبیه در مورد وی اعمال خواهد شدباشد شخص مستوجب ت

در صورتی که از سوی کمیته انضباطی برای بازیکن، تیم و سایر افراد مشمول این آئین نامه  -19-11

محرومیتی در نظر گرفته شود اما مسابقات به پایان رسیده و امکان اعمال تنبیه معینه دراین دوره وجود 

 .ت مربوطه در دوره یا دوره های بعد اعمال خواهد شدنداشته باشد مجازا

چه از سوی داوران و چه تنبیه تعیین شده از )جریمه های خطای فنی و اخراج در یک مسابقه  -21-11

و توأم با گزارش بود در صورت اتخاذ تصمیم کمیته در مسابقه بعدی برابر ( سوی کمیته انضباطی باشد

 . قانون کبدی اعمال خواهد شد

 .شروع محرومیت های تعیین شده از سوی کمیته انضباطی از تاریخ ابالغ محاسبه خواهد شد -21-11

چنانچه بررسی اعتراض یا شکایت یا گزارش به دلیل احضار خاطی و یا به هر دلیل دیگری نیاز به  -22-11

ست محرومیت زمان داشته باشد و فدراسیون یا هیئت به دلیل حاد بودن موضوع و ضرورت آن درخوا

موقت فرد یا افراد را تا رسیدگی و تعیین تنبیه بخواهد کمیته انضباطی با رعایت جوانب امر می تواند 



نسبت به محرومیت موقت فرد یا افراد اقدام نموده مشروط به آنکه مدت این محرومیت موقت 

 .بیش از یک ماه نباشد

اتخاذ تصمیم می باشد این مدت جزء مدت تنبیه کمیته انضباطی قبل از انقضاء مدت مذکور مکلف به 

 .خاطی قابل احتساب بوده و قابل تمدید نمی باشد

کمیته انضباطی فدراسیون در خصوص کلیه مسابقاتی که مستقیماً زیر نظر فدراسیون انجام می  -23-11

 .شود مانند لیگ سراسری و غیره دارای کلیه اختیارات کمیته های استان ها می باشد

 

 تنبیهات انضباطی:  4فصل 

 تنبیهات تیم ها:  12ماده 

تنبیهات و مجازات هایی که ممکن است برای تیم های منتخب و یا باشگاهی از سوی کمیته انضباطی 

 :تعیین و اعمال شود به شرح زیر است

 توبیخ یا تذکر شفاهی با درج در پرونده: الف 

 توبیخ یا تذکر کتبی با درج در پرونده: ب 

 .ریال  111/111/11ریال تا حداکثر  111/111/1جریمه نقدی مناسب از مبلغ  :ج 

 لغو و معلق نمودن مسابقه قبل از انجام آن: د 

 کم کردن امتیاز: ه 

پنج بر صفر در مسابقات سالنی و  –بر صفر در مسابقات استاندارد و سرکل  11بازنده نمودن با نتیجه : و

 چهار بر صفر در مسابقات ساحلی

 محروم نمودن از انجام بازی در زمین خودی: ز 

 محروم نمودن از شرکت در مسابقات: ح 

 سقوط به دسته پائین تر: ط 

چنانچه تیمی از استانی یا باشگاه با توجه به عقد قرارداد با بازیکنان و مربیان در لیگ های برتر و : ظ 

راء چک ضمانت حق شرکت در هیچکدام سایر دستجات به تعهدات مالی خود عمل ننمایند عالوه بر اج

 .از مسابقات فوق الذکر را تا تسویه کامل تعهدات نخواهد داشت

 .بنا به تشخیص کمیته انضباطی مجازات های فوق ممکن است با یکدیگر همراه باشند** 

 

 تنبیهات بازیکن:  13ماده 

انضباطی تعیین و اعمال شود به  تنبیهات و مجازات هایی که ممکن است در مورد بازیکنان از سوی کمیته

 :شرح ذیل می باشد

 توبیخ یا تذکر شفاهی با درج در پرونده: الف 



 توبیخ یا تذکر کتبی با درج در پرونده: ب 

 ریال 111/111/51ریال تا حداکر  111/111/1جریمه نقدی مناسب از مبلغ : ج 

 .طور موقت و یا دائممحروم نمودن از تعداد معینی مسابقه یا دوره ای مشخص به : د 

 .بنا به تشخیص کمیته انضباطی مجازات های فوق ممکن است با یکدیگر همراه باشند** 

مجازات های فوق در مورد مربی، سرپرست، پزشک، مسئول تدارکات و یا سایر افراد رسمی  -1-13

 .یک تیم قابل اعمال خواهد بود

 

 تنبیهات داوران:  14ماده 

که ممکن است در مورد داوران از سوی کمیته انضبطی تعیین و اعمال شود به  تنبیهات و مجازات های

 :شرح ذیل می باشد

 توبیخ یا تذکر شفاهی با درج در پرونده: الف

 توبیخ یا تذکر کتبی با درج در پرونده : ب 

 ریال 111/111/51ریال تا حداکر  111/111/1جریمه نقدی مناسب از مبلغ : ج 

 ریتقلیل درجه داو: ه 

 

داورانی که مرتکب هر یک از اعمال زیر گردند جریمه آن توبیخ کتبی و درج در پرونده خواهد  -1-14

 .بود

 تأخیر حضور در محل انجام مسابقه: الف 

 برخورد غیر منطقی با سرپرست، مربی، بازیکنان و دست اندرکاران: ب 

 ایراد الفاظ رکیک و خالف شئونات اسالمی: ج 

ماه قضاوت خواهد بود که در  3الی  1داورانی که مرتکب اعمال زیر گردند جریمه آن محرومیت از 

 . صورت تکرار و یا وجود موارد مشدده بسته به نظر کمیته جریمه نقدی نیز به آن اضافه می گردد

 ترک بدون دلیل زمین مسابقه: الف 

 عدم حضور جهت قضاوت بدون عذر موجه: ب 

 الب زشت به مسئولین مسابقه و تیم هاایراد مط: ج 

 اظهار مطالب غیر واقعی و توهین آمیز در وسایل ارتباط جمعی: د 

 قضاوت غیر عادالنه و اشتباهات مکرر در اجرای قوانین داوری: ه 

 سرپیچی از مقررات کمیته داوران: و 

 شاچیاناهانت به مسئولین مسابقات، دیگر داوران، سرپرستان، بازیکنان و تما: ز 

 



کمیته انضباطی فدراسیون می تواند بر اساس گزارش و درخواست کمیته داوران تنبیه یا تشویق  -2-14

 .در مورد داوران بعمل آورد

کمیته انضباطی فدراسیون و هیئت می تواند در مورد مسائل پیش بینی نشده در این آئین نامه  -4-14

 .اتخاذ تصمیم نماید

 .این آئین نامه برای داوران نیز قابل اجرا خواهد بود 11ماده  5در بند  محرومیت های مندرج -5-14

 

 تخلفات بازیکنان:  5فصل 

تخلفات و خطاهای مشروحه زیر در صورتی که از سوی بازیکنی رخ دهد مستوجب اخذ اخطار :  15ماده 

رد رسیدگی و با و در صورت گزارش ناظر و یا داور کمیته انضباطی نسبت به مو. توسط داور می باشد

 .و بندهای زیر آن رأی مقتضی صادر می نماید 15استفاده از ماده 

 انتقاد با تصمیم داور یا کمک داور و نیز بحث کردن بیش از اندازه با آنان : الف

و دیگر افرادی که در ( خودی و یا مقابل)رفتار ناشایست نسبت به داور یا کمک داور و یا بازیکنان : ب

 .دارند مسابقه حضور

 (ناجوانمردانه)رفتار ناشایست و غیر مؤدبانه و مغایر با روح ورزش : ج

 اعمال و رفتارهای غیر ورزشی مانند اتالف وقت: د

خارج شدن از زمین بازی بدون اجازه داور و دیگر رفتارهای غیر ورزشی و ناشایست مانند گول زدن : ه

 ...دست زدن جهت تمسخر داوران و  –داور و گرفتن ژست های نامناسب در مقابل تماشاچیان 

از ( د)و ( ج)اگر بازیکنی تخلفات ذیل را انجام داده و توسط داور اخراج گردد مطابق بندهای :  16ماده 

 .آئین نامه و به نحو مقتضی و مصلح در مواد آتی مجازات خواهد شد 15ماده 

 خطای عمدی و جدی: الف

 رفتار و برخورد شدید: ب 

اعتراض پی در پی به داور و کمک داور و اصرار بر آن چنانچه منجر به برهم زدن جو ورزشگاه و سلب : ج

 . قدرت و قضاوت از داور شود

 ین مسابقه جهت اعتراض به داور و کمک داورترک زم: د 

 تکرار رفتار ناشایست علیرغم گرفتن اخطار و تذکر قبلی توسط داور: ه 

و سایر افراد حاضر در ( خودی یا مقابل)بی احترامی، توهین و فحاشی نسبت به بازیکنان، مسئولین تیم : و 

 صحنه

کمک داور، مربی، سرپرست، تماشاچی و سایر افراد رفتار خالف حیا و نزاکت بر علیه بازیکن، داور، : ز 

 حاضر در صحنه

 تحریک تماشاگر به انحای مختلف بر اساس گزارشات واصله بنا به تشخیص کمیته انضباطی: ح 



بدون عذر )امتناع بازیکن از حضور در تمرینات و مسابقات تیم های باشگاهی، منتخب و ملی :  17ماده 

 .خواهد بود 15ای مذکور در ماده نیز مشمول مجازات ه( موجه

و یا دیگر اشخاص حاضر در ( خودی یا مقابل)رفتار زشت و زننده علیه بازیکن و مسئولین تیم : 18ماده 

 .صحنه مسابقه مستوجب محرومیت از حداقل دو مسابقه و جریمه نقدی مناسب خواهد بود

یا مسئولین تیم و یا سایر دست  حرکات زننده و خشن توسط بازیکن علیه بازیکن دیگر:  19ماده 

مسابقه و  6تا  2اندرکاران و ایجاد هیاهو و جو سازی که منجر به اتفاقات ناگوار گردد محرومیت از 

 .جریمه نقدی را در پی خواهد داشت

و سایر افراد حاضر در صحنه که منتج ( خودی یا مقابل)اقدام برأی زدن بازیکن و مسئولین تیم :  21ماده 

ماه  4تا  2جه نشده باشد، همچنین آب دهان انداختن، هل دادن و اعمال مشابه دیگر محرومیت از به نتی

 .و جریمه نقدی مناسب را در پی خواهد داشت

و دیگر اشخاص حاضر در صحنه که به ( خودی یا مقابل)رفتار خشن علیه بازیکن و مسئولین تیم :  21ماده 

 .سال و جریمه نقدی مناسب را در پی خواهد داشت 1تا  ماه 6مضروب شدن بیانجامد محرومیت از 

و سایر دست اندرکاران که ( خودی یا مقابل)رفتار خشن و زننده علیه بازیکن و مسئولین تیم :  22ماده 

سال و جریمه نقدی مناسب  2سال تا  1منجر به مجروح شدن آنان شود دارای مجازات محرومیت از 

 .خواهد بود

احترام، توهین و فحاشی به داور یا کمک داور که منجر به اخراج بازیکن شده باشد بی :  22ماده 

 .ماه و جریمه نقدی مناسب را موجب می شود 4تا  2محرومیت از 

اقدام برای زدن داور یا کمک داور که به مضروب شدن وی نیانجامیده باشد و نیز هل دادن، :  24ماده 

 .سال و جریمه نقدی مناسب را در پی خواهد داشت 1تا  ماه 6آب دهان انداختن محرومیت از 

محرومیت از . رفتار خشن و زننده علیه داور یا کمک داور که منجر به مضروب شدن وی شود:  25ماده 

 .یک سال تا دو سال و جریمه نقدی مناسب را در پی خواهد داشت

محرومیت . ه مجروح شدن وی گرددرفتار خشن و زننده علیه داور یا کمک داور که منجر ب:  26ماده 

 .سال و جریمه نقدی مناسب را در پی خواهد داشت 2حداقل 

چنانچه افراد خارج از میدان و زمین مسابقه مانند بازیکن ذخیره، مربی، سرپرست، پزشک، :  27ماده 

آنان را مرتکب شوند مجازات مذکور در مورد  27تا  12اعمال مندرج در مواد ... مسئول تدارکات و 

 .اعمال خواهد شد

 

در صورتی که عمل فوق از سوی کاپیتان تیم رخ دهد مجازات شدیدتری در مورد وی اعمال  -1-27

 . خواهد شد



با عنایت به اینکه سرپرست و مربی تیم مسئول اعمال بازیکنان تیم می باشد و می بایست در  -2-27

ابقات جلوگیری نمایند تنبیهات اعمال شده از حفظ نظم تیم کوشا و از بروز حوادث ناگوار در صحنه مس

طرف کمیته انضباطی در خصوص اخذ جریمه در صورت استنکاف از پرداخت آن توسط بازیکن خاطی 

 .مسئولیت پرداخت بعهده مربی و یا سرپرست مربوطه خواهد بود

عالوه بر ( داور)ازه تغییر شماره پیراهن بازیکن در طول مسابقات و یا در یک مسابقه بدون اج:  28ماده 

 .توبیخ سرپرست تیم جریمه نقدی مناسب را در پی خواهد داشت

چنانچه بازیکن، مربی، سرپرست و یا سایر افراد با علم و آگاهی از محرومیت خود در مسابقه :  29ماده 

ای شرکت و یا تیم خود را همراهی نماید محرومیت قبلی وی به میزان دو برابر افزایش یافته و 

رپرست تیم یا مربی یا هر دو عامل دیگر در صورت احراز قصور و اطالع و تشویق در این خصوص به س

 .نحو مقتضی مجازات خواهند شد

در صورتی که عمل مذکور از سوی بازیکن روی دهد عالوه بر مجازات های فوق نتیجه مسابقه  -1-29

 .سبه و اعالم خواهد شدآئین نامه به نفع حریف محا 14از ماده ( و)نیز مطابق بند 

چنانچه بازیکنی از داروهای غیر مجاز و یا هر نوع داروئی که پس از تحقیق فدراسیون پزشکی :  31ماده 

این آئین نامه در مورد بازیکن و تیم اعمال خواهد  15و  14دوپینگ اعالم گردید استفاده نماید مواد 

 .گردید

از ... ( سرپرست و مربی و )دوپینگ خودداری و مسئولین تیم ها چنانچه بازیکنی از آزمایش :  31ماده 

آزمایش ممانعت بعمل آورند بازیکن مورد نظر طبق مفاد آئین نامه پزشکی سازمان تربیت بدنی تنبیه 

 .خواهد شد

چنانچه بازیکنی بدون دلیل نسبت به تضعیف فدراسیون و یا اینکه مربیان از نحوه عملکرد : 32ماده 

و نحوه مسابقات و اجرای برنامه های فدراسیون با مطبوعات و جراید و رسانه ها مصاحبه  فدراسیون

 .اسن آئین نامه تنبیه خواهد گردید 13نماید با توجه به ماده 

 

 تخلفات و تنبیهات مربیان:  6فصل 

مواد شوند به تنبیهات مندرج در  27الی  13مربیان چنانچه مرتکب اعمالی به شرح مواد :  33ماده 

مذکور تنبیه و چنانچه فصول و مواد مختلف این آئین نامه تنبیه دیگری برای مربی در نظر گرفته شده 

 .باشد همان تنبیه قابل اعمال خواهد بود

مربی چنانچه درحال سپری شدن محرومیت خود باشد نمی تواند حتی از جایگاه تماشاچیان تیم  -1-33

ت تنبیهات اعمال شده در مورد وی تشدید و در صورت تکرار به خود را رهبری نماید در غیر این صور

 .لغو کارت مربیگری و محرومیت دائم تنبیه خواهد شد



این آئین نامه در خصوص مربیان و سرپرستان و عوامل اجرایی تیم ها با توجه به  31مفاد ماده  -2-33

 .آئین نامه انضباطی صادق بوده و اجرا خواهد گردید 13ماده 

 

 تخلفات تیم ها:  7 فصل

حرکات ناشایست تیمی در صورتی که این اعمال منجر به تنبیه تک تک بازیکنان خاطی به نحو :  34ماده 

آئین نامه مجازات خواهد  14مقتضی نیز شده باشد تیم خاطی عالوه بر تنبیه بازیکنانش مطابق با ماده 

 .شد

زمین بازی و نیز تأخیر در ارائه فهرست  عدم حضور رأس ساعت مقرر در محل مسابقه و:  35ماده 

برای اولین بار توبیخ کتبی و در صورت تکرار ( بدون عذر موجه)اسامی بازیکنان به مسئولین مربوطه 

 .منجر به جریمه نقدی مناسب خواهد شد

در مورد تأخیر ورود بیش از پانزده دقیقه عالوه بر اعمال جریمه مذکور مجازات های شدیدتری  -1-35

 .ر کمیته انضباطی علیه خاطی اتخاذ خواهد شدد

اقدام به ترک زمین با انگیزه اعتراض به داور یا به هر علت و دلیل دیگر در صورتیکه منجر :  36ماده 

 .به تعطیل موقت بازی گردد موجب جریمه نقدی مناسب خواهد بود

 13و  12یت های مذکور در ماده در مورد فوق با توجه به اهمیت موضوع کسر امتیاز و محروم:  7تبصره 

 .آئین نامه در خصوص عامل یا عوامل این فعل اعمال خواهد شد

ترک زمین به عنوان اعتراض به تصمیم داور و یا به هر علت دیگر که منجر به برگزار نشدن :  37ماده 

 :بازی گردد دارای تنبیهات ذیل می باشد

 (آئین نامه 12و از ماده « و»ند با رعایت ب)بازنده نمودن همان مسابقه : الف 

 پرداخت خسارت وارده به اشخاص حقیقی یا حقوقی: ب 

 کسر امتیاز مناسب: ج 

 محروم نمودن از چند بازی یا دوره ای معین با تشخیص کمیته انضباطی: د 

 محروم نمودن سرپرست، مربی یا کاپیتان تیم یا هر سه یا هر عامل دیگر در صورت احراز قصور از: ه 

 شش ماه تا دو سال

 جریمه نقدی مناسب: و 

چنانچه ترک زمین با هتاکی و فحاشی و اخالل در نظم عمومی همراه باشد شدید ترین مجازات  – 1-37

 .آئین نامه در مورد تیم خاطی اعمال خواهد شد 12مذکور در ماده 

اده فوق در مسابقات م( د)چنانچه تیمی در آخرین مسابقه خود مرتکب اعمال فوق گردد بند  -2-37

 .فصل بعد اعمال می شود



رخ ( در داخل یا خارج زمین)چنانچه اعمال از سوی بازیکنان تیمی یا هر عامل منتسبه دیگر :  38ماده 

در مورد تیم خاطی اعمال خواهد  35دهد که باعث تعطیلی مسابقه از سوی داور گردد تنبیهات ماده 

 .شد

مرتکب تبانی شوند مجازات های زیر در مورد طرفین تبانی به مورد اجرا در صورتیکه دو تیم :  39ماده 

 .گذارده خواهد شد

 محرومیت از یک تا سه سال : سرپرست، مربی و یا هر یک از عوامل تبانی: الف

 جریمه نقدی مناسب: باشگاه مربوطه : ب 

 حذف دو تیم و سقوط به رده پائین تر: ج 

آن بعهده کمیته انضباطی هیئت یا رئیس فدراسیون با اخذ نظر از  احراز تبانی و صحت و سقم -1-39

 .کمیته فنی، ناظر مسابقات و داوران می باشد

امتیازات در مسابقات قبلی به قوت خود باقی و در جدول مسابقات تغییری بر له یا علیه تیم های  -2-39

 .دیگر حاصل نخواهد شد

 :ستفاده غیر مجاز از بازیکن مستوجب مجازات های زیر استارائه مدارک جعلی و تقلبی جهت ا: 41ماده 

 سال 1ماه الی  6محرومیت بازیکن از : الف

 محرومیت سرپرست، مربی و بازیکن یا هر عامل دیگر در صورت احراز قصور از یک تا سه سال: ب 

 جریمه نقدی مناسب: ج 

پنج بر صفر در مسابقات  –ندارد و سرکل بر صفر به نفع تیم مقابل در مسابقات استا 11اعالم نتیجه : د 

 چهار بر صفر در مسابقات ساحلی –سالنی 

چنانچه تیم از بازیکنان مذکور در مسابقه یا مسابقات دیگری نیز استفاده نموده باشد نتیجه بازی  -1-41

که های قبلی که بازیکن خاطی در آن شرکت نموده صفر منظور خواهد شد ولی امتیاز مثبت بازی هایی 

 .تیم قبالً انجام داده به نفع تیم یا تیم های مقابل محسوب نخواهد شد

چنانچه تیمی در یک دوره از مسابقات دو جلسه بدون عذر موجه و عدم رعایت مقررات :  41ماده 

خودداری نماید عالوه بر جریمه نقدی از دوران ( متناوب یا متوالی)اجرایی از شرکت در مسابقه 

 .هد شدمسابقات حذف خوا

در مورد عدم ایفای تعهدات متقابل بین باشگاه و بازیکن یا مربی یا سرپرست و یا سایر دست :  42ماده 

اندرکاران یک تیم، کمیته حل اختالف مراتب را طبق آئین نامه نقل و انتقاالت و سایر مقررات جاری 

 .بررسی و نسبت به اخذ تصمیمات الزم اقدام می نماید

 

 

 



 و مجازات های تماشاچیان تخلفات:  8فصل 

( قبل؛ بعد و یا هنگام مسابقه)بی انضباطی، عدم رعایت مقررات در داخل و یا خارج استادیوم :  43ماده 

توسط تماشاچیان و هجوم و یا سعی آنها برای ورود به زمین پرتاب ترقه های آتش زا و یا اشیای 

ر دادن شعارهای ضد اخالقی و مغایر با س( به داخل زمین و یا به طرف تماشاچیان دیگر)خطرناک 

این آئین نامه بر علیه تیم منسوب خواهد  12شئونات اسالمی دارای تنبیهات و مجازات های وفق ماده 

 .بود

تیم هایی که در پایان هر دوره از مسابقات یا فصل مسابقاتی از حیث قلت دریافت خطاهای :  44ماده 

نه و عوامل ثبت و دیگر مستحق تشویق باشند عالوه بر تشویق از منبع فنی و اخراج و ارائه بازی جوانمردا

اخذ جرایم نقدی از متخلفین به نحو و میزان مقتضی پاداش دریافت نموده و به عنوان تیم برتر از نظر 

 .اخالق معرفی خواهند شد

که به نحوی  در صورتی که تخلف از سوی اشخاص غیر مذکور در این آئین نامه صورت پذیرد:  45ماده 

در اداره تیم خود مسئولیت و نقشی دارند کمیته انضباطی موضوع را بررسی و مجازات های مقتضی را 

 .وفق آئین نامه در مورد متخلف اعمال می نماید

چنانچه اعمال فوق االشاره موجب خساراتی نیز گردد خسارات وارده توسط مسئولین برآورد و از  -1-45

 .هد شدباشگاه منسوب اخذ خوا

چنانچه طرفداران تیمی به داخل زمین بازی وارد شدند و یا خارج زمین به نحوی مانع برگزاری :  46ماده 

بازنده و باشگاه مربوطه نیز ملزم به  12از ماده ( و)مسابقه شدند تیم منسوب به آنها با رعایت بند 

 . پرداخت خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد بود

 

 تشویق ها و موارد مختلف:  9فصل 

کمیته انضباطی فدراسیون کبدی می تواند به پیشنهاد کمیته اجرایی مسابقات تشویق هایی را :  47ماده 

 .نیز جهت تمامی عناصر مشمول آئین نامه اعمال کند

هر فعل یا ترک فعلی که از سوی بازیکن، مربی، سرپرست و یا سایر عناصر مذکور در آئین :  48ماده 

امه باعث جلوگیری از بروز حادثه یا کمک به برگزاری هر چه بهتر و سالم تر مسابقه و انجام قضاوت ن

مطلوب و عادالنه داوران و همچنین از بین رفتن جو متشنج در ورزشگاه گردد موجب تشویق فرد یا 

 .افراد مربوطه به نحو مقتضی به شرح زیر خواهد بود

 ندهتشویق کتبی با درج در پرو: الف 

 تشویق کتبی با درج در پرونده و اعالم به جراید: ب 

 پاداش نقدی مناسب: ج 



عدم اقدام کلیه عناصر منعکس در این آئین نامه نسبت به انجام وظایف قانونی خود و هر فعل :  49ماده 

وز یا ترک فعلی که نشان از کوتاهی و قصور در وظایف افراد داشته و یا فعل و عدم فعلی که باعث بر

حادثه یا کمک یا عدم برگزاری مسابقه سالم و عدم انجام قضاوت مطلوب و عادالنه داوران گردد نیز 

 . تخلف محسوب و حسب نظر کمیته انضباطی مسبب تنبیه خواهد شد

ریاست فدراسیون و در غیاب نایب رئیس فدراسیون می تواند در صورت ضرورت به :  51ماده 

از محرومیت های تعیین شده بوسیله کمیته های انضباطی را حسب مسئولیت خود تمام یا قسمتی 

 .صالحدید فدراسیون به شرط مؤثر واقع شدن تنبیه مورد بخشش قرار دهد

 

 تفسیر و تغییرات آئین نامه: فصل دهم 

 . مرجع تفسیر این آئین نامه کمیته انضباطی فدراسیون کبدی است:  51ماده 

مشکالت و امکانات منطقه ای و مسائل خاص استان ها چنانچه مواردی با توجه به مسائل و :  52ماده 

عالوه بر آنچه که در این آئین نامه آمده است نیاز باشد از طریق هیئت مربوطه به کمیته انضباطی 

 .فدراسیون پیشنهاد تا پس از بررسی نسبت به آن اقدام شود

تبصره های این آئین نامه ضروری باشد کمیته چنانچه تغییراتی در فصول و مواد و بندها و :  53ماده 

 .انضباطی فدراسیون نسبت به الحاق یا حذف آن اقدام خواهد نمود

 .مفاد این آئین نامه در کلیه مسابقات کبدی در سطح کشور مورد استناد این فدراسیون می باشد

 

توسا  هیئات رئیساه     یس از اصاال  و باازن ر  تبصاره   7مااده و   53فصل و  10این آئین نامه مشتمل بر 

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

 

 

 

 

 

 

 فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران

 


