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 فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران
 

 آئین نامه و دستورالعمل نقل و انتقاالت فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران

 فصل اول

 :مقدمه

فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران به منظور حفظ حقوق مربیان و بازیکنان از یک سو و باشگاهها از 

ه با آئین نامه های قبلی خصوصاً ضمانت اجرای آن وجود سوی دیگر و نیز مسائل و مشکالتی که در رابط

داشته است و نیز با توجه به عدم درآمد کافی برخی از باشگاهها علی الخصوص باشگاههای تازه تأسیس 

که به دلیل امکانات مالی کافی احتمال خروج از گردونه فعالیت را بدنبال داشته و نیز عدم وجود ضابطه 

ه خود باعث بروز مشکالتی برای فدراسییون  هیتیت هیا  مربییان  بازیکنیان و      اساسی در این خصوص ک

حرفه ای نبیودن ورز  کبیدی در کشیور و ناکیافی بیودن بودجیه         باشگاهها گردیده است و به دلیل 

فدراسیون و سرمایه برخی از باشگاهها چون حاصیل زحمیات مربییان ممتیرم در راه بیاروری بازیکنیان       

ا نقش فدراسیون و هیتت ها در جریان نقل و انتقاالت حفظ حقیوق ریرفین قیرار    باشگاهها می گردد لذ

داد و در نظر گرفتن ضمانت اجرایی آن بوده و وزارت ممترم ورز  و جوانان نیز ناظر بر حسن اجیرای  

آن می باشد پس ایجاب می نماید که آئین نامه و دستورالعملی با توجه به آئیین نامیه نقیل و انتقیاالت     

ن و بازیکنان باشگاهها که به تأییید وزارت ورز  و جوانیان رسییده و نییز نقطیه نظرهیای خیاص        مربیا

فدراسیون کبدی است به عنوان دستورالعمل و آئین نامه مذکور با عنوان آئین نامه و دستورالعمل نقیل  

ایین مسیائل   و انتقاالت فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران تهیه و تنظیم  که تا حید امکیان از بیروز    

 .جلوگیری نماید

 :هدف



به منظور حفظ حقوق باشگاهها  مربیان و بازیکنان و نظارت بر نموه اجیرای صیمیق قراردادهیا و میورد     

 :مندرج در ذیل

 حمایت از حقوق مربیان و ارج نهادن به زحمات آنها: الف

اجتماعی با توجه به حمایت از حقوق بازیکنان و پیش بینی مناسب برای حفظ حقوق اقتصادی و : ب

 .سطق بازی و کارآیی و روحیات و اخالق ورزشی و سایر مشخصات بارز آن

 .حمایت از حقوق باشگاهها برای تداوم فعالیت و رشد و تشویق آنها به سرمایه گذاری بیشتر: ج

 .ایجاد رابطه حقوقی بین باشگاهها و بازیکنان و نظم و نسق دادن و ضمانت اجرای این رابطه: د

موارد فوق ایجاب می نماید آئین نامه و دستورالعمل نقل و انتقاالت فدراسیون کبدی جمهوری اسیالمی  

 .ایران به شرح فصول و مواد آتی تصویب و ابالغ شود

 :فصل دوم

 :کلیات

منظور از قرارداد موضوع این آئین نامه و دستورالعمل قراردادی است کیه بیه شیرح میواد ایین      : الف

 .ورالعمل تنظیم شده باشدآئیننامه و دست

قراردادهایی که منطبق با این آئین نامه و دستورالعمل تنظیم نشده باشد فاقد ضیمانت اجراییی از   : ب

رریق فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران بوده و تشخیص انطباق آن با آئین نامه و دستورالعمل به 

 .عهده فدراسیون کبدی می باشد

 .اشگاهها ررفین قرارداد می باشندمربیان بازیکنان و ب: ج

 .به اختالفات ناشی از قرارداد حسب مواد این آئین نامه فدراسیون کبدی رسیدگی خواهد نمود: د

چنانچه زمان قرارداد مربی یا بازیکنی پایان یافت در این حالت و تمت هر شرایطی مربی یا بیازیکن  : هی

 .آزاد شناخته می شود



ز این پس به جای آئین نامه و دستورالعمل نقل و انتقیاالت فدراسییون کبیدی    به منظور سهولت امر ا: و

 .جمهوری اسالمی ایران از این آئین نامه استفاده می شود

بازیکن به موجب این آئین نامه به فردی اتالق می گردد که دارای قرارداد یا باشیگاه مربوریه خیود    : ز

 .باشد

 

 :فصل سوم

 ل نقل و انتقاالتمواد آئین نامه و دستور العم

مستولیت . باشگاهها مجاز به عقد قرارداد با مربیان و بازیکنان با شرایط این آئین نامه می باشند: 1ماده 

نقل و انتقال در باشگاههای حاضر در لیگ اعم از برتر و دسته یک و دسته دو کشیور بعهیده فدراسییون    

 .تقاالت فدراسیون عمل خواهد شدبوده و در سایر موارد با توجه به آئین نامه نقل و ان

منظور از باشگاهها در این آئین نامه باشگاه مشخص که با اجیازه وزارت ورز  و جوانیان تأسییس     -1-1

 .گردیده و از نظر حقوقی به ثبت رسیده است می باشد

باشگاهها و دستجات آزاد ورزشی و منارق درصورتی حق شرکت در مسابقات رسمی را دارند که  -2-1

 .ربق مقررات فدراسیون به عضویت هیتت استان مربوره پذیرفته شده باشند بر

 

هرگونه نقل و انتقاالت بازیکنان و مربیان در سطق باشگاههای کشور براساس عقد قرارداد بیین  : 2ماده 

 .باشگاهها با مربیان و بازیکنان با رعایت این آئین نامه باید صورت گیرد

 

 22)نفر می باشد  22حداکثر تعداد بازیکنان اعالمی در لیست اولیه هر تیم در کبدی استاندادرد : 3ماده 

نفیر میی    11و تعداد بازیکنان هر تیم در کبدی ساحلی و سیالنی  ( سال 22بازیکن زیر  2بازیکن بزرگسال  



بیی خواهید بیود    برای هر تیم یک سرمربی و یک مر( سال 22بازیکن زیر 3بازیکن بزرگسال و  12)باشد 

بیه شیرح   ... تیمها می توانند از یک مدیر یا سرپرست  یک مربی بدنساز و یک نفر جهت تدارکات تیم و 

 .آئین نامه اجرایی مسابقات استفاده نمایند

بازیکن خارجی حداکثر قبل از شروع نیم  2هر باشگاه می تواند با موافقت فدراسیون از یک مربی و  -1-3

 .ماید که در هر مسابقه از دو بازیکن خارجی می تواند استفاده کندفصل دوم استفاده ن

 

باشگاهها می توانند کلیه بازیکنان و مربیان موردنظر را تیا قبیل از اتمیام تیاریل نقیل و انتقیاالت        :4ماده 

 .فدراسیون که همه ساله اعالم می گردد به فدراسیون معرفی نمایند

ه قبل از شروع مسابقات لیست نفرات اعزامی به مسابقات را به باشگاهها موظفند حداکثر یک هفت -1-4

 .فدراسیون اعالم نمایند

 

کلیه بازیکنان و مربیان معرفی شیده بایسیتی بیه ازای قیرارداد رسیمی ربیق نمونیه قیرارداد          :5ماده 

 .فدراسیون با باشگاه مربوره بوده و با هیچ باشگاه دیگری دارای قرارداد نباشد

مربیان تیم های شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر می بایسیتی حیداقل دارای کیارت    کلیه : 1تبصره 

از فدراسیون کبدی باشند مربیان لیگ دسته اول حداقل بایستی دارای کارت مربیگری  2مربیگری درجه 

 .باشند 3درجه 

و بازیکنیان آن تییم   چنانچه باشگاه به دالیلی منمل گردد و یا تیم کبدی خود را منمل نماید مربی : 6ماده 

آزاد شناخته می شوند و باشگاه هیچگونه ادعایی در مورد مربیان و بازیکنان تیم منمیل شیده نخواهید    

 .داشت و انتقال این دسته از بازیکنان به هر باشگاهی جزو سهمیه منظور خواهد شد

 



فسیل نمایید در ایین     باشگاه می تواند به صورت یک ررفه قرارداد خود با مربی ییا بیازیکن را   :7ماده 

صورت با اعالم نام مربی یا بازیکن به فدراسیون و علل فسل  مربی یا بازیکن آزاد شناخته می شود و تیا  

جذب مربی یا بازیکن به باشگاه جدید  حسب قرارداد باشگاه متعهد به انجام تعهدات خود میی باشید و   

داد جدید به عنوان حق انتقال بیه باشیگاه   کل مبلغ قرار% 22به هر حال باشگاه جدید موظف به پرداخت 

 .قدیم می باشد

 

کلیه باشگاهها موظفند یک ماه قبل از زمان نقل و انتقاالت فدراسیون کبدی نسیبت بیه تسیویه    : 8ماده 

حساب با مربیان  سرپرستان و بازیکنان خود اقدام نمایند در غیر اینصورت مجاز بیه عقید قیرارداد بیا     

 .شندبازیکن جایگزین نمی با

 

% 12باشگاه خارجی که بازیکن ایرانی را عضویت می پذیرد یا با او قرارداد منعقد می کند بایسیتی  : 9ماده 

مبلغ قرارداد را به فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران پرداخت نماید مدت قرارداد نیز حداقل یک 

 .نیم فصل می باشد

 

ز شروع نیم فصل دوم لیگ از بازیکنیان جدیید اسیتفاده    هر باشگاه به شرح زیر می تواند قبل ا :01ماده 

 (مشروط به اینکه در لیست ارسالی جای خالی داشته باشد. )نماید

 22نفر از بازیکنان دسته یکمیی تیا    1سال و  22نفر از بازیکنان دسته یکم باالی  2برای تیم بزرگساالن : الف

 .سال

 وانانبازیکن رده سنی ج 3برای تیم جوانان حداکثر : ب



مالک بازیکن دسته یکم شرکت در مسابقات سراسری لیگ برتر و دسته یک باشگاههای کشور و  -1-12

 .دارا بودن قرارداد با آنها می باشد

تیم های صعود کننده در مسابقات لیگ سراسری از یک دسته به دسته باالتر و یا تییم هیایی کیه     -2-12

سال که تیاکنون در   22بازیکن لیگ برتر و دسته یکم باالی  2از تازه به لیگ می پیوندند مجاز به استفاده 

 .لیگ بازی نکرده اند می باشند

باشگاه در موارد زیر در حین مسابقات فصل می تواند بیا تاییید فدراسییون ییا هیتیت از سیایر        -3-12

بازیکنیان را از  بازیکنان آزاد به خدمت در آورد و جایگزین بازیکنانی کند که با توجه بیه میوارد زییر آن    

 .دست داده باشد

 فوت بازیکن یا بازیکنان به هر دلیل: الف

 بیماری غیر قابل عالج به تأیید فدراسیون پزشکی: ب

 نقص عضو با تأیید مرجع مندرج در بند ب: ج

به دلیل سایر موارد منجر به عدم امکان حضور بازیکن در مسابقات گیردد و بیه تأییید فدراسییون و     : د

 (عدم امکان حضور بایستی از رریقی به جز اختیار بازیکن باشد) هیتت برسد

باشگاهها در موقع تنظیم قرارداد با مربیان و بازیکنان در صیورت ابهیام وضیع مربیی ییا بیازیکن        -4-12

موظفند که وضعیت بازیکنان و مربیان را از منظر قرارداد قبلی در داخل استان از رریق هیتت اسیتان و  

 .سایر استانها از فدراسیون استعالم و سپس اقدام به تنظیم قرارداد جدید بنمایددر ارتباط با 

بازیکن ملیی پیو     4باشگاهها مجاز به استفاده حداکثر ( برتر ودسته یک)در کلیه مسابقات لیگ  -2-12

 بازیکن ملی پو  در سالنی و ساحلی  در2اعزامی به آخرین مسابقات برون مرزی در کبدی استاندارد و 

 .لیست ارسالی به فدراسیون می باشد

 



 :در تنظیم قرارداد موارد مشروحه ذیل بایستی رعایت گردد: 00ماده 

قرارداد در چهار نسخه تنظیم می شود که پس از ثبت در دفتر قراردادهای فدراسیون یک نسخه  -1-11

یک نسخه بیه هیتیت    به فدراسیون  یک نسخه به باشگاه ررف قرارداد و یک نسخه به بازیکن تسلیم و

 .استان ارسال می گردد فرم این قرارداد از ررف فدراسیون تهیه و در اختیار باشگاهها گذاشته می شود

قرارداد مربوره به باشگاههای شرکت کننده در مسابقات لیگ سراسری اعیم از برتیر و دسیته     -2-11

دوباره به امضاء بازیکن و باشگاه  یک  دسته دوم بایست به فدراسیون تقدیم تا پس از تأیید فدراسیون

برسد قراردادی که از نظر مدت و مبلغ به تأیید فدراسیون رسیده باشد برای مدت قیرارداد پیس از   

قرارداد باشگاههای استانها که در سطق استان فعال بوده و در لیگ شرکت ندارند . ثبت معتبر می باشد

 .بایستی در هیتت استان ثبت شود

 

و انتقال بازیکنان ایرانی و خارجی با باشگاههای دیگر کشورها با تراضیی دو باشیگاه صیرفاًاز    نقل : 02ماده 

رریق فدراسیون و براساس مقررات بین الملل امکان پذیر است و در غیر اینصیورت قیرارداد میذکور    

 .معتبر نمی باشد

ده می شوند در برگشیت  شرکت بازیکنانی که به رور موقت به تیم های خارج از کشور انتقال دا -1-12

به کشور با توجه به رعایت مقررات بین المللی و فدراسیون کبدی در همان رده سنی یا رده های بعدی 

مسابقات بالمانع می باشد مشروط بر آنکه باشگاه دارنده بازیکن نام وی را جزو لیست نفرات ارسالی به 

 .فدراسیون اعالم کرده باشد

به تعهدات قراردادی خود در قبال باشگاه عمل نکند درصورتی کیه مجیدداً    بازیکنی به هر دلیلی -2-12

قصد ادامه بازی را داشته باشد با توجه به سایر شرایط موظفند به همان مدت که از قرارداد باقیمانده 

و با همان تعهدات قبلی در تیم خود به بازی ادامه دهند بازیکن مربوره به هیچ عنوان نمی تواند در تیم 



دیگری بازی کند و در مورد بازی کردن اینگونه بازیکنان در تیم ملی فدراسیون و باشگاه تصیمیم گییری   

 .می کنند

سال در هر رده از مسابقات لیگ می بایست جهیت تنظییم قیرارداد ابتیدا      11کلیه بازیکنان زیر  -3-12

ر این صورت از درجه اعتبار رضایت نامه ممضری ولی بازیکن را ارائه و سپس قرارداد تنظیم شود در غی

 .ساقط می باشد

کلیه قراردادهایی که فاقد مبلغ و زمان باشد مورد تأیید فدراسیون نیست و هر مبلغی کیه بیا    :03ماده 

توافق باشگاه و مربی و بازیکن در متن قرارداد قید شده باشید معتبیر و در صیورت مشیاهده تخلیف      

 .ه عنوان جریمه بایستی به فدراسیون پرداخت نمایندکل مبلغ را ب% 12باشگاه و بازیکن هر یک 

 

بازیکنان دارای قرارداد که به خدمت سربازی اعزام میی شیوند درصیورتی کیه عالقمنید بیه       : 04ماده 

عضویت در تیمهای نظامی و انتظامی باشند این انتقال موقت بوده و مشمول مفاد ایین آئیین نامیه میی     

 .شود

ظامی مجاز هستند از بازیکنانی که به کسوت مقیدس سیربازی پذیرفتیه    باشگاههای نظامی و انت -1-14

شده اند حداکثر برای دو فصل مسابقات لیگ که همانا مدت قانونی خدمت نظام میی باشید اسیتفاده    

 .نمایند بدیهی است پس از اتمام دو فصل لیگ بازیکن مذکور به هیچ عنوان سرباز شناخته نخواهد شد

خدمت سربازی اعزام می شوند چنانچه دارای قرارداد باشیند و یگیان مربوریه     بازیکنانی که به -2-14

برای ادامه بازی در باشگاه ررف قرارداد مجوز صادر نکرده باشید فقیط میی توانید تیا پاییان میدت        

باقیمانده از خدمت مقدس سربازی با تیمهای نظامی و انتظامی قرارداد موقت تنظیم و مبادله نمایید و  

ظف هستند پس از پایان خدمت مقدس سربازی به میزان مدتی که در موقع اعزام از مدت بازیکنان مو

قرارداد آنها باقی مانده در تیم باشگاه خود با همان تعهداتی که در موقع اعزام از میدت قیرارداد آنهیا    



. زی نماینید باقی مانده در تیم باشگاه خود با همان تعهداتی که در موقع انعقاد قرارداد پذیرفته انید بیا  

بدیهی است درصورتی که بازیکن در رول مدت خدمت وظیفه به تعهدات خود در قبیال باشیگاه عمیل    

 .ننماید پرداختی بابت قرارداد فی ما بین برای آن مدت صورت نخواهد گرفت

تیمهای نظامی و انتظامی در صورت تمایل به استفاده از بازیکنان سایر باشگاهها کیه بیه خیدمت     -3-14

ازی اعزام شده اند می بایستی از یگان مربوره تاییدیه   اشتغال به خدمت دریافت و همراه با سایر سرب

 .مدارک در موقع ثبت قرارداد موقت تسلیم نمایند

تیمهای نظامی و انتظامی زمانی که به عنوان یک تیم باشگاهی در مسابقات شیرکت میی نماینید     -4-14

را می گردد برای آنان نیز قابل اجرا است و استثنائاً جهت کمک به مقرراتی که در خصوص سایر تیمها اج

قهرمانان ملی در دوران خدمت مقدس سربازی باشگاههای نظامی می تواندد از دو نفر قهرمانان سرباز 

و اجرای آن بیرای باشیگاههای نظیامی الزامیی      14-1توجه خاص به ماده . مازاد بر سهمیه استفاده نمایند

 . است

لیه باشگاههای ورزشی موظفند از پذیر  وعقد قرارداد با مشموالن غایب و فراری ومشموالنی ک-2-14

 .سالگی رسیده اند و وضعیت نظام وظیفه خودرا روشن نکرده اند خودداری نمایند 11که به سن 

 

ن چنانچه قرارداد تنظیمی برای باشگاههای شرکت کننده در مسابقات لیگ رسماً در فدراسییو : 05ماده 

کبدی و در خصوص باشگاههای شرکت کننده در مسابقات باشگاهی استانها در هیتیت اسیتان متبوعیه    

 .ثبت نشده باشد حضور بازیکن در باشگاه و تیم مربوره غیر مجاز تلقی می گردد

 

 . کلیه مالیاتهای احتمالی قراردادها به عهده و بر ذمه باشگاه می باشد: 06ماده 

 

 



  :دها به شرح زیر می باشد مدت قراردا:  07ماده 

مدت قرارداد برای بازیکنان لیگ قهرمانی کشور اعم از برتر و دسته یکیم  دسیته دوم و    -1-11

 . فصل مسابقاتی می باشد 2قهرمانی باشگاه های استان حداقل یک فصل مسابقاتی و حداکثر 

مدت قرارداد مربیان یا بازیکنان خارجی برحسب نیاز با نظر فدراسیون کبدی و باشیگاه   -2-11

 . مربوره توافق خواهد شد

با وجود قرارداد مدت دار معتبر تا پایان مدت آن نیازی به تنظیم قرارداد جدید نبوده و  -3-11

امکیان پیذیر و معتبیر میی     تنظیم قرارداد جدید با فسل قرارداد قبلی و ثبت آن در فدراسیون 

 .باشد

 

 تعهدات باشگاه نسبت به بازیکنان  – 08ماده 

باشگاه موظف است نسبت به تعیین مبالغ ماهیانه بابت هزینه ایاب و ذهیاب و تغذییه و جبیران     -1-11

 . وقت صرف شده اقدام نماید

 .مابین انجام دهدباشگاه موظف است تعهد مالی خود نسبت به بازیکن را براساس توافق فی  -2-11

باشگاه موظف است بازیکن و مربی را در برابر فوت  سوانق  صیدمات  نقیص عضیو و هرگونیه      -3-11

بیماری ناشی از مسابقات یا تمرینات یا بیه هنگیام مسیافرت هیای داخیل و خیارج از کشیور از ررییق         

 . فدراسیون پزشکی جمهوری اسالمی ایران بیمه نموده و بیمه ضمیمه قرارداد شود

باشگاه موظف به آگاه نمودن بازیکن به مفاد و مندرجات آئین نامه داخلیی باشیگاه نامیه هیای      -4-11

انضباری مسابقات مصوب فدراسیون بوده که با اخذ امضاء و اثر انگشت سبابه  ابالغ را به تایید بازیکنان 

 . برساند



جلسه در هفتیه و   1باشگاه موظف است وسایل ورزشی و ایمنی الزم جهت تمرینات برای حداقل  -2-11

باشگاه بایستی نسبت به انجام امور بدنسازی بازیکنان اقدام . مسابقات بازیکن را به رایگان فراهم سازد

 . الزم مبذول نماید

ی که مسابقات انجام نمی شود را با توافق روز مرخصی در زمان 12بازیکن حق استفاده از حداکثر  -6-11

 .باشگاه دارا می باشد

باشگاه موظف است در صورت مصدومیت بازیکن ناشیی از تمرینیات و اردوهیای تییم ملیی و       -1-11

مسابقات و مسافرت های مربوط به مسابقات تیم های ملی و باشگاهی تعهدات مطروحه در قرارداد را 

ه بازیکنی بدون اجازه باشگاه در مسابقات و یا تمرینات باشگاه های دیگیر  بطور کامل انجام دهد و چنانچ

 . شرکت و مصدوم گردد حق ادعای مزایای مربوره را نخواهد داشت

در صورت مصدومیت بازیکن در اردوهای تیم های ملی و مسابقات تییم ملیی هزینیه درمیان     :  1تبصره

 . بعهده فدراسیون می باشد

ز مسابقه یا مسابقاتی ممروم گردد باشگاه می تواند مزایای مدت ممرومییت را  هرگاه بازیکن ا -1-11

پرداخت ننماید و نیز می تواند عالوه بر عدم پرداخت تنبیهات انضباری الزم را مشروط به اینکه قبال بیه  

 . ارالع بازیکن رسانده شده باشد اعمال نماید

تمام رسیده باشد و بازیکن بخواهد بیه باشیگاه دیگیر    چنانچه زمان قرارداد بازیکن با باشگاه به ا -9-11

باشیگاه تیا تسیویه حسیاب بیا اینگونیه       . برود ولی بابت قرارداد قبلی خود از باشگاه رلب داشته باشد

 . بازیکنان نمی تواند بازیکن جدید جایگزین نماید

 

 

 

 



 تعهدات بازیکن نسبت به باشگاه  -09ماده 

رداد حق ندارد با باشگاه دیگری موافقیت نامیه و قیرارداد    بازیکن قبل از اتمام مدت قرا -1-19

امضاء نماید مگر با توافق باشگاه یا باشگاه جدید که در این صورت باشگاه رسماً قرارداد خود را 

 .باید فسل نماید

بازیکن نمی تواند در رول زمان قرارداد بدون اجیازه باشیگاه خیود در تمرینیات باشیگاه دیگیر        -2-19

در ایین صیورت باشیگاه میی     . در بازیهای رسمی و غیررسمی باشگاه های دیگر شرکت کندشرکت و یا 

 . تواند براساس آئین نامه خود و تأیید هیأت مربوره جرایمی برای بازیکن در نظر بگیرد

و مسابقه و مسیافرتهای  ( جلسه در هفته 1حداقل ) بازیکن موظف است در کلیه جلسات تمرین -3-19

عرف و منطق برنامه ریزی شده حاضر و دستورات مستولین و مربیان را اجرا نماید و  ورزشی که به رور

در صورت استنکاف  باشگاه می تواند ربق ضوابطی که قبال تعیین و اعالم شده تنبیهات انضیباری بیرای   

 .بازیکنان اعمال نماید

نمایید موظیف    داد امضیاء در صورتیکه بازیکن به هر دلیل ممنوعیت عقد قرارداد داشته و قیرار  -4-19

است برابر درخواست باشگاه کلیه وجوه  اخذ شده را بازپرداخت نموده و مشیمول مقیررات انضیباری    

 .فدراسیون نیز خواهد گردید

در صورتیکه بازیکن براساس مفاد قرارداد و آئین نامه داخلی باشگاه مصیوب فدراسییون عمیل     -2-19

وق خود از رریق مراجع قضایی اقدام کند و از فدراسیون تقاضای ننماید باشگاه می تواند برای احقاق حق

ممرومیت خاری را بنماید در این صورت به تشخیص فدراسییون بیازیکن از مزاییای منیدرج در مفیاد      

قرارداد ممروم و به ممرومیت از عقد قرارداد با باشگاه دیگر حداکثر تیا دو سیال و همچنیین جریمیه     

 . د ممکوم می گرددنقدی حداکثر تا مبلغ قرادا



بازیکن حق ندارد همزمان با چند باشگاه قرارداد امضا نماید در صورتیکه بازیکنی چنین خطایی را  -6-19

مرتکب شود با در نظر گرفتن سوابق امر موضوع در کمیته انضیباری فدراسییون رسییدگی و تصیمیم     

 . مقتضی اتخاذ خواهد شد

انتخابی استان باشد بدون اجازه هیأت مربوره در تییم اسیتان   بازیکن حق ندارد چنانچه جزو تیم  -1-19

ممل تولد خودبازی نماید و در صورتیکه جزو تیم انتخابی استان نبوده و بخواهد در مسابقات استان خود 

 .شرکت کند بایستی رضایت باشگاه را اخذ نماید

اع نماید و باشگاه مراتیب را کتبیاً   چنانچه بازیکن به عناوین مختلف از انجام وظایف مقرر خود امتن -1-19

به وی ابالغ و به فدراسیون نیز اعالم شود در صورت تکیرار بیا اعیالم باشیگاه فدراسییون بیه موضیوع        

در صورت نداشتن قرارداد نیازی به رضایت باشگاه . رسیدگی و بقاء یا لغو قرارداد را اعالم خواهد نمود

 . نمی باشد

 

چنانچه باشگاهی تیم خود را در هر رده سنی منمل نماید چنین تیمی یکجا می تواند بیه باشیگاه    -21ماده 

دیگری که فاقد تیم در آن رده سنی باشد منتقل شود در این صورت ممدودیت مندرج در بنید هیای   

 . از نظر تعداد بازیکن شامل چنین تیمی نمی شود 14ماده 

اگذار یا باشگاه تغییر نام دهید و ییا  امتییاز تییم واگیذار شیود در       در صورتیکه سهام باشگاه و -20ماده 

 . وضعیت قراردادهای مربی و بازیکنان تغییری حاصل نخواهد شد مگر خالف آن در قرارداد تصریق شود

 

مفاد این آیین نامه شامل کلیه تیم های شرکت کننده در مسابقات باشگاهی که تعریف آن در  -22ماده 

 . نگی برگزاری مسابقات ورزشی قید شده است اعم از نظامی و انتظامی و غیره می گرددآئین نامه چگو

 



چنانچه بازیکن از شرکت در اردوهای تیم های ملی بدون عذر موجه امتناع نماید حق شیرکت   – 23ماده 

در مسابقات را نداشته و موضوع در کمیته انضباری مطرح و جریمه نقدی مناسب و ممرومیت حسیب  

 . تشخیص عذر موجه نیز با فدراسیون کبدی است. یم کمیته گرفته خواهد شدتصم

 

چنانچه باشگاه از شرکت بازیکن در اردوهای تیم هیای ملیی و ییا مسیابقات تییم هیای ملیی         – 24ماده 

جلوگیری نماید حسب تصمیم کمیته انضباری بازیکن از شرکت در مسابقات آن باشگاه ممروم و باشگاه 

 . واهد شدجریمه نقدی خ

مسائل پیش بینی نشده احتمالی که در دوران مسابقات بیروز نمایید و توسیط نماینیدگان ییا       -25ماده 

ناظران فدراسیون و یا براساس گزار  مدیران یا سرپرستان تیم هیا اعیالم گیردد و ایین آئیین نامیه       

مطیرح و تصیمیم    پاسخگوی آن نباشد در کمیته های فنی یا انضباری فدراسیون کبدی بسته بیه میورد  

 .اشدبکمیته های فوق الزم االجرا می

 .مرجع تفسیر این آئین نامه فدراسیون کبدی می باشد -26ماده 

 

این آئین نامه که بیه تصیویب وزارت    12نظر به پیش بینی انتقال موقت بازیکنان به شرح ماده  -27ماده 

درخواسیت باشیگاه   ) ورز  و جوانان نیز رسیده است بازیکن مجاز می باشد با توجه به رعایت ضوابط 

سیایر شیرایط    و مقررات این آئین نامه از نظر حداکثر افراد تیم و( دوم و توافق هر دو باشگاه و بازیکن

فصل هر مسابقه فدراسیون برای لییگ  ) مربوط به تعداد نفرات جدید و غیره برای یک فصل مسابقاتی 

در ( برتر و دسته اول یک سری مسابقات بصورت رفت و برگشت یا متمرکز در چند مرحله میی باشید  

 . مسابقات شرکت نمایند

 



ه استناد آئین نامیه هییأت هیای ورزشیی مصیوب      مفاد آئین نامه نقل و انتقاالت فدراسیون ب -28ماده 

 .وزارت ورز  و جوانان برای هیتت های استانها الزم االجرا می باشد

 

در رول زمان برگزاری مسابقات لیگ سراسری هریک از افراد دست اندرکار مسابقات اعیم   – 29ماده 

ت مربیگری یا داوری هستند چنانچه از داوران  مربیان  بازیکنان  کادر اجرایی و حتی افرادی که دارای کار

مطالب خالف واقع عنوان و یا نشر اکاذیب نموده و یا به مستولین اجرایی مطالب اهانت آمییزی عنیوان   

 . نماید کمیته انضباری به این موضوع رسیدگی و تصمیم الزم اتخاذ خواهد نمود

 

ربی در حین مسیابقه هرگونیه بیی    جهت حفظ مقررات و نظم ممل مسابقه چنانچه بازیکن یا م – 31ماده 

انضباری و عمل خالف شتونات ورزشی  اهانت به مستولین و یا افراد تیم خودی نماید که میوردگزار   

 . ناظر واقع شود کمیته انضباری به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود

 

هم بیه عنیوان بیازیکن در مسیابقات     بازیکن یا مربی نمی تواند همزمان هم به عنوان مربی و  – 30ماده 

 . شرکت نماید و ابتدای دور اول مسابقات بایستی وضعیت خود را با یکی از عناوین فوق منطبق نماید

 

 بازیکنان فاقد قرارداد  –فصل چهارم 

سال که آموز  کبدی را در بک باشگاه یا کلوپ یا دسیته ورزشیی شیروع و     11بازیکنان زیر  – 32ماده 

چنانچه در مقطعی از باروری که عبارت است شرکت در یک مسابقه رسمی فدراسیون می  ادامه دهند

باشد بخواهند به باشگاه دیگر منتقل شوند بایستی رضایت باشگاه یا کلوپ یا مربی دسته ورزشی بسته 



تی سالگی برای تغیییر باشیگاه ییا بایسی     11چنین بازیکنانی پس از رسیدن به سن . به مورد را اخذ نمایند

 . رضایت اخذ و یا یک سال تمام برای باشگاه قبلی با اعالم کتبی به فدراسیون یا هیتت بازی نمایند

 

باشگاه هیای ییک   )سال فاقد قرارداد بوده و فقط در مسابقات استان  11چنانچه بازیکن باالی  -33ماده 

برای انتقیال بیه باشیگاه    شرکت کرده باشد پس از اتمام مسابقات بازیکن آزاد شناخته شده و ( استان 

کل مبلغ % 12دیگر نیاز به رضایت و یا پرداخت درصد نقل و انتقاالت به باشگاه سابق را نداشته و بایستی 

 . قرارداد جدید را بسته به مورد به فدراسیون یا هیتت پرداخت نماید

 

بخواهند در تییم اسیتان    تیم منتخب استان بوده چنانچه بازیکنان فاقد قرارداد یک استان جزء – 34ماده 

دیگر در هر رده سنی شرکت نمایند بایستی رضایت هیتت اسیتان ممیل اقامیت خیود را اخیذ و ارائیه       

تعیین ضوابط مربوط به اقامت یا انتقال هر بیازیکن ربیق ضیوابط وزارت ورز  و جوانیان و بیه      . نمایند

 . تشخیص فدراسیون خواهد بود

 

بازیکنان فاقد قرارداد که خدمت مقدس سربازی آنان منقضی می گردد پس از ارائه مدرک  -35ماده 

پایان خدمت آزاد ممسوب و می توانند با باشگاه میورد عالقیه خیود قیرارداد منعقید و در مسیابقات       

نمی باشد در غیر این صورت جیزو   12اگر به باشگاه مادر برود جزو سهمیه موضوع ماده . شرکت نمایند

 . همیه باشگاه جدید ممسوب می شودس

در صورت عقد قرارداد بازیکنان فاقد قرارداد در مدت خدمت سربازی مدت قرارداد فقط  – 36ماده 

 . به میزان مدت خدمت قانونی معتبر است

 



حق الزحمه جلسات کمیته نقیل و انتقیاالت بیا تأییید هیتیت رئیسیه ونظیر ریاسیت ممتیرم           :2تبصره 

 .داخت می باشدفدراسیون قابل پر

 

توسط هیئت تبصره  پس از اصالح و بازنگری  2ماده و  36فصل و  4این آئین نامه مشتمل بر 

فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران به  28/4/96در مجمع عمومی مورخ  رئیسه فدراسیون

 .تصویب رسید

   

 

 

 فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران    

 


