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 تعاریف 

FIVB   : 

 در جهان می باشد. تشکیالت رسمی والیبال مرجع تصمیم گیری و تنها باالترین

AVC   : 

 در قاره آسیا می باشد. تشکیالت رسمی والیبال مرجع تصمیم گیری و تنها باالترین

 :فدراسیون

 در کشور می باشد. تشکیالت رسمی والیبال مرجع تصمیم گیری و تنها باالترین

 : کمیته برگزاری رویدادهای فدراسیون

لیگ برتر)آقایان و بانوان(، دسته اول )آقایان و بانوان(، دسته  از جمله    به منظور برگزاری مسابقات والیبال در سطوح مختلف

دوم )آقایان( و قهرمانی کشور )امید، جوانان و نوجوانان( پسران و دختران، کمیته ای به نام کمیته برگزاری رویدادها در  

 فدراسیون والیبال تشکیل می گردد که مسئول آن بطور مستقیم توسط رئیس فدراسیون انتخاب خواهد شد. 

 : هیئت والیبال

کلیه برنامه ریزیها وفعالیتهای   هاین فدراسیون دراستان مربوط  رکن اجرائیکه زیرنظرفدراسیون وبه عنوان    است  نهادغیردولتی 

وهماهنگی   راباهمکاری  والیبال  رویدادها اجرائی  برگزاری  ومقررات    کمیته  قوانین  وجوانان،طبق  ورزش  وادارات 

ستان انتخاب و توسط رئیس فدراسیون حکم آن  د. رئیس هیئت توسط مجمع عمومی والیبال اذیربط،اجراونظارت می کن

 صادر می گردد. 

 :  ورزشی باشگاه 

به موسسه ای اطالق می شود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تعلیم و تأمین سالمت جسمی و روحی افراد  

مدال در یک یا چند جامعه مبتنی بر اصول علمی و ارزش های اسالمی، ایجاد فضای کسب و کار و به دست آوردن رتبه و  

 رشته ورزشی مطابق ضوابط فنی و عمومی تعیین شده با مجوز وزارت تأسیس و فعالیت می کنند. 

 : مقامات رسمی مسابقه

داوران کمک    ، منشی  داوران ،  است متشکل ازاشخاصی که به عنوان ناظربازی، ناظرداوری،داور،کمک داور ،داوران خط   گروهی 

رسانه، ویژه،مسئول  ناظران  امنیتی،  داورویدئویی،  فرهنگی،مسئول    مسئول  دوپینگ،مسئول  کنترل  پزشکی،گروه  مسئول 



 

و هیئت  مسئول گروه مطالعه فنی وتوسعه فعالیت می نمایند وازسوی فدراسیون    عمومی،نماینده روابط  نظارت وارزشیابی،

 . مسابقات منصوب واعزام میشوند میربان 

 :مادن

 .مورد تائید فدراسیون والیبال و کمیته برگزاری رویدادهانماد  

   :ق پخشح

 ضبط  رادیویی،  تلویزیونی،اینترنتی،   زنده  سیگنال  پخش   تولید   منظور  به  مسابقات  از  برداری   بهره   و  استفاده   هرگونه   شامل

  ضبط   و   زنده  های  سیگنال  نمایش  امتیاز   اعطای  حق .  است  تصویری-صوتی   و   صوتی   از  اعم   رسانه  نوع   هر  توسط   ها  رقابت

  همه   جمله  از   آید   می  وجود   به  آینده  در   یا   و  است  حاضر  حال   در  که   دیگر  رسانه   نوع  هر   یا  و   رادیوها  ها،  تلویزیون   مسابقات

  شبکه   مبنای   بر   تعاملی   تلویزیون   و   اینترنت   روی هر بستری اعم از   ، IPTV  ای   ماهواره   کابلی،   زمینی،   تلویزیون   های   قالب

 .  جهانی و  داخلی

 : ورزشگاه پاک

  های  پیام  هرگونه از  عاری تا شده کنترل آن  از پس ساعت   24 تا  مسابقه هر  از پیش ساعت   48 که  است ورزشگاهی

 .  ندارند  مجوز فدراسیون والیبال از  که باشند   تابلوهایی  یا ترویجی  تبلیغی، 

 : حقوق تجاری

  واگذاری امتیاز،  حق پخش،  ازجمله حقوق نامحدود بهره برداری تجاری ازتبلیغات،  ازرقابتها،تمام حقوق بهره برداری تجاری   

 توسط رسانه های جدید،  مسافرت و   و   وتور  حامیان مالی  تبلیغ محصوالت وخدمات،  تصاویر،کاالهای تجاری،  مهمان پذیری، 

که همه حقوق مادی و معنوی  هروسیله دیگر اری یایا بهره برداری تجپوویدئوی بهره برداری از نماد فدراسیون و مسابقات، 

 آن به طور کامل به فدراسیون تعلق دارد. 

 : وابستگان تجاری

که  واگذار کرده است  هرتشکیالتی که فدراسیون به طورمستقیم یاغیرمستقیم، بخشی ازحقوق تجاری رقابت ها را به آنان   

عبارتنداز تجاری  ازوابستگان  مالی:  برخی  رسمی ،پشتیب  حامیان  که جملگی  ای  رسانه  وشرکای  امتیازها  ،صاحبان  ها  ان 

 .هستند 

 :وب سایت رقابتها

 .است کمیته برگزاری رویدادهاوب سایت رسمی پوشش دهنده رقابتها که به صورت انحصاری مورد استفاده فدراسیون و  



 

 

 

 : هیئت والیبال میزبان

برای سازماندهی،برگزاری ومیزبانی رقابتها به  و تأئید فدراسیون    رویدادهابه پیشنهاد کمیته برگزاری  هیئت والیبالی که   

 . رسمیت شناخته میشود

 : باشگاه میزبان

 .میزبان برگزاری رقابت ها باشد  سازماندهی مناسب، باشگاهی که توسط هیئت والیبال به رسمیت شناخته شده تا با 

 سالن مسابقات و تمرین : 

 نامه ابالغی فدراسیون استانداردهای الزم برای برگزاری مسابقات را داشته باشد.سالنی که بر اساس آئین 

 :  مسابقه

 همه ساله مسابقات بر اساس قوانین و مقررات فدراسیون جهانی و کنفدراسیون آسیا برگزار می گردد. 

 : لیگمسابقات 

باالترین سطح آن مسابقات لیگ برتر و به ترتیب  مسابقاتی است که به صورت رفت و برگشتی و گروهی انجام می شود و  

 مسابقات دسته اول و دسته دوم می باشد.

 :بازیکنان شرکت کننده 

 .ثبت نام شده ودارای کارت شرکت درمسابقات می باشند کمیته برگزاری رویدادها بازیکنانی که قرارداد آنها در  

 :تیم های شرکت کننده 

 .  هستند  کمیته برگزاری رویدادها حضوردررقابت هاتحت نظارت واختیارفدراسیون و تیم هایی که درمدت  

 

 

 

 

 



 

 

 :   هدف -  1ماده 

فدراسیون والیبال به منظور تحقق چشم انداز نظام جمهوری اسالمی ایران در ورزش، با همکاری و حمایت بخش خصوصی  

و مشارکتهای مردمی جهت توسعه و گسترش والیبال در سطح کشور و همچنین فراهم نمودن امکانات جدید برای تعمیم  

، مربیان، داوران، نهادها، سازمانها و ترغیب و تشویق ورزشکارانم  ایجاد انگیزه و رقابت های سال و همچنین  این رشته ورزشی  

و کلیه عالقمندان به این رشته ورزشی جذاب و دیدنی، از طریق برگزاری مسابقات قهرمانی دختران و پسران در رده های  

رتقاء بازیکنان مستعد  مختلف قهرمانی کشور، لیگ باشگاه های ایران در رده های مختلف در راستای شناسائی و پرورش و ا

به عنوان پشتوانه تیم های ملی و حضور قدرتمندانه در مسابقات ملی، قاره ای و جهانی از اهداف تنظیم و تدوین آئین نامه  

 حاضر می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف :   فصل اول

 



 

 

 

 :  کمیته برگزاری رویدادها شورای   اعضاء - 2ماده

در تنظیم برنامه مسابقات لیگ برتر و دسته ای باشگاه های کشور و همچنین برخورداری از    همفکریبه منظور بررسی و  

پیشنهادات اعضاء جهت اصالح آئین نامه و دستورالعمل برگزاری مسابقات، شورای عمومی کمیته برگزاری رویدادها با حضور  

 اعضاء زیر تشکیل می گردد :  

   .دبیر فدراسیون  -1

 . رئیس کمیته -2

 . بیر کمیتهد  -3

 نماینده از ورزشکاران ترجیحاً کاپیتان تیم ملی مردان و زنان یا تیم قهرمان سال قبل. دو   -4

 سرمربی قهرمان لیگ ترجیحاً ملیت ایرانی داشته باشد.  )مرد و زن( نماینده از مربیان   دو   -5

  ، باطی، فناوری اطالعات، روابط عمومیبا کمیته برگزاری رویدادها : داوران، انض روسای کمیته های مرتبط فدراسیون    - 6

 و پزشکی.   امور مالی

 های والیبال استانهای حاضر در لیگ برتر به تشخیص رئیس فدراسیون.  هیئتسه نفر از روسای  -7

 ایران.و زنان مدیران عامل باشگاههای صاحب تیم در مسابقات لیگ برتر والیبال مردان   -8

  کمیته برگزاری رویدادهاکه از طرف رئیس  )یک نفر آقا و یک نفر خانم( از کارشناسان با تجربه ورزش والیبال  نفردو    -9

 .فدراسیون انتخاب می شوند رئیس ید نهایی ئأبا تپیشنهاد و 

 کارشناسان رسانه ای به پیشنهاد رئیس کمیته برگزاری رویدادها و تأئید رئیس فدراسیون. دونفراز   -10

 : نماینده ورزشکاران و مربیان می بایست از دو باشگاه مختلف باشند.  1 تبصره

 

 فصل دوم : تشکیالت 



 

 : اعضاء و  وظایف کمیته برگزاری رویدادها   - 3ماده 

نفر آقا( به منظور انجام وظایف برشمرده    4نفر خانم و  3نفر با ترکیب )    7کمیته برگزاری رویدادها متشکل از اعضاء  اعضاء :  

انتخاب می گردند.  یشده با پیشنهاد   زیر  انتخاب و سایر اعضاء  رئیس کمیته برگزاری رویدادها توسط رئیس فدراسیون 

 رئیس کمیته برگزاری رویدادها توسط رئیس فدراسیون منصوب می گردند. 

 وظایف : 

 نامه ها ، برنامه ها و دستور العمل ها و روش های اجرائی مسابقات. آئین  تدوین -1

 پیشنهادات ارائه شده در شورای عمومی کمیته برگزاری رویدادها.  اجرای  بحث و بررسی در خصوص -2

 دختران.برنامه ریزی و اجرای مسابقات قهرمانی کشور دوره های نونهاالن، نوجوانان، جوانان و امیدها برای پسران و  -3

 نظارت بر اجرای مسابقات لیگ برتر، دسته اول،دسته دوم، جوانان و نوجوانان باشگاه های کشور.  -4

 و بین المللی.  برگزاری کلیه رویدادهای داخلی -5

 انتخاب ناظر و صدور ابالغ ناظران و داوران مسابقات معرفی شده از کمیته داوران.  -6

 ویدادها با رای حداکثر اعضاء قابل اجراست. : تصمیمات کمیته برگزاری ر 2 تبصره 



 

 :  رئیس کمیته برگزاری رویدادها- 4ماده 

کمیته  منصوب می شود و سخنگوی  رئیس کمیته برگزاری رویدادها از طرف رئیس فدراسیون والیبال به مدت دو سال  

 است.   برگزاری رویدادها

 : رویدادها اختیارات و وظایف رئیس کمیته برگزاری  - 5ماده 

 . با تائید وی و با امضای دبیر کل فدراسیون می باشد  کلیه مکاتبات اداری  -1

 کمیته برگزاری رویدادها در کلیه جلسات و مجامع ذیربط. نمایندگی  -2

 . (کمیته برگزاری رویدادها)پس از انجام بررسی های الزم از سوی دبیر ناظر فدراسیون.دریافت گزارش از   -3

 اعالم فوری محرومیت برای بازیکنان، کادرفنی و تماشاگران خاطی تا تشکیل کمیته انضباطی.  -4

 ارائه گزارش هفتگی لیگ.  -5

 ناظر مسابقات لیگ در تمام رویدادها. انتخاب  -6

مورد    ل در کشور که فنی برای برگزاری مسابقات در تمام رده های لیگ و کلیه مسابقات رسمی والیباسرپرستان  انتخاب    - 7

 نیاز می باشد.

 . فدراسیون مختلف به کمیته های )کلیه رویدادها(کشور وقهرمانی  لیگ  مسابقات ط به ارجاع امور مرتب -8

 زم به شورای عمومی کمیته برگزاری رویدادها. ارائه گزارش کامل از جریان مسابقه ها و پیشنهادات ال  -9

    در کلیه رویدادها. و ناظر داوری  با کمیته داوران فدراسیون برای انتخاب داوران کاری هم -10

مسابقه می تواند از بین داوران بین المللی که در حال حاضر قضاوت نمی کنند  فنی ناظر یا ناظرین  :  3تبصره  

ویدادها انتخاب ومعرفی و کارشناسان خبره که  مورد تأیید فدراسیون والیبال می باشند توسط کمیته برگزاری ر

 می شوند . 

در صورتیکه کمیته برگزاری رویدادها به هر دلیل منحل شود یا نتواند وظایف خود را ادامه دهد، یا :    4تبصره

 دچار کمبود عضو گردد،دبیر کل فدراسیون والیبال راساً آئین نامه را اجرا می نماید. 

 

 

 

 



 

 : رویدادها دبیر کمیته برگزاری  - 6ماده 

سال انتخاب می    2موافقت رئیس فدراسیون والیبال برای مدت  کمیته و  به پیشنهاد رئیس    کمیته برگزاری رویدادهادبیر  

 د.  نانجام می دهکمیته را زیرنظر رئیس   رویدادهاشود و کلیه فعالیت های اجرایی 

 :  باشگاه ها  – 7ماده  

اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تعلیم و تأمین سالمت جسمی و روحی افراد  به موسسه ای اطالق می شود که توسط  

جامعه مبتنی بر اصول علمی و ارزش های اسالمی، ایجاد فضای کسب و کار و به دست آوردن رتبه و مدال در یک یا چند 

ویت در لیگ، توافقی  عض  رشته ورزشی مطابق ضوابط فنی و عمومی تعیین شده با مجوز وزارت تأسیس و فعالیت می کنند.

فدراسیون والیبال صورت می گیرد و بر اساس آن باشگاه می بایست أئید  که با تاست بین باشگاه و کمیته برگزاری رویدادها  

 موارد زیر را رعایت نماید:

 رعایت کلیه مقررات فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران. .1

 دها فدراسیون والیبال در شروع هر فصل اعالم می گردد. رعایت مقررات لیگ که توسط کمیته برگزاری رویدا .2

 رعایت آئین نامه انضباطی فدراسیون. .3

تلویزیونی که توسط کمیته برگزاری    و   رعایت هرگونه توافق از قبیل قراردادهای تجاری، حمایت مالی، پخش رادیویی  .4

 رویدادها و فدراسیون والیبال امضاء شده باشد.

 رعایت مقررات بین المللی والیبال.   .5

در تمام موارد باشگاهها باید در قبال کمیته برگزاری رویدادها و سایر باشگاهها در کمال حسن نیت و صداقت رفتار   .6

 نمایند. 

درخواست   ،در صورتیکه باشگاهها از موارد ذکر شده تخطی نمایند، کمیته برگزاری رویدادها برای باشگاه خاطی .7

 تنبیهات توسط کمیته انضباطی مشخص و ابالغ خواهد شد.  .بررسی و جریمه می کند 

باشگاهها   .8 و  رویدادها  برگزاری  و روحیه    راستای  درو  به منظور حفظ حقوق کمیته  متقابل  احترام  رعایت اصول 

و داوران    انیی مسابقات، ناظرهمبستگی مدیران باشگاهها، مربیان، بازیکنان، کارمندان آنها و امور اجرا  ی،جوانمرد

مسابقات مجازنمی باشند. تحت هیچ شرایطی حرف خالف واقع یا توهین و نشر اکاذیب در مورد باشگاهها یا کمیته  

یا آنها را زیر سوال ببرند. در صورت وجود هر نوع    و  نمایند ها ابراز    برگزاری رویدادها و فدراسیون والیبال در رسانه 

. تخلف از این امر توسط کمیته انضباطی  نماید د مراتب را کتباً به کمیته برگزاری رویدادها اعالم  اعتراضی، بایستی فر

 مورد رسیدگی قرار می گیرد. 



 

باشگاه ها می توانند بازیکنان و تماشاچیان نمونه و  اخالق مدار را در مسابقه مشخص و مورد تشویق و تجلیل قرار   .9

رگزاری رویدادها از بازیکنان و تماشاچیان نمونه و اخالق مدار تقدیر و تجلیل  دهند و در پایان هر نیم فصل کمیته ب

 بعمل می آورد. 

می بایست  آقایان و بانوان  در مسابقات    و دسته دوم  در لیگ برتر، دسته اولجهت ثبت نام  باشگاهها    کلیه  .10

تسویه  ها ، بازیکنان وکادرفنی  هیئت،  با فدراسیون والیبال  معوقه قبلی خود را )داخلی و خارجی(  کلیه بدهی های  

در مسابقات ثبت نام و شرکت نماید و    و هیچگونه بدهی نداشته باشند. چنانچه به هر دلیل باشگاهی  د نباش کرده  

و بازیکنان عمل ننماید کمیته انضباطی مجاز است در خصوص  به تعهدات مالی و غیر مالی خود در قبال فدراسیون  

 ل دوم مسابقات تصمیم گیری نماید.ادامه حضور باشگاه در نیم فص

: بدیهی است باشگاهی که با رای کمیته انضباطی از مسابقات کنار گذاشته شود کلیه بردها و باخت    5تبصره  

 های آن تیم از جدول مسابقات حذف می گردد. 

 : مسابقات باشگاهی والیبال – 8ماده 

 برگزار می گردد :  به شرح زیر  "و لیگ دسته دوم لیگ دسته اول ،  لیگ برتر " در سه ردهاین مسابقات 

و    تیم های حاضردرلیگ یک   و سقوط  تعداد ونحوه سقوط تیم های حاضردرلیگ برتر،همچنین تعداد ونحوه صعود  -1

وتصویب     کمیته برگزاری رویدادها ید  أئ، قبل ازشروع هرفصل طی دستورالعملی که به تصعود تیم های دسته دوم 

  دسته اول و لیگ دسته دوم لیگ ،   به باشگاه های حاضردررقابتهای لیگ برتر رسیده است  هیئت رئیسه فدراسیون

 .  ابالغ می شود

قوانین ومقررات مالی بازیها درهرفصل جهت ورود باشگاه ها به مسابقات،طی دستورالعمل مصوب به باشگاه های   -2

 . حاضردررقابت هاابالغ خواهدشد 

ماینده لیگ برترحائزشرایط سهمیه های تعیین شده،ازسوی کنفدراسیون والیبال  باشگاه یا باشگاههایی که به عنوان ن -3

در غیر این صورت جرایم مربوطه    .شرکت نمایند   می شوند متعهدهستند که درمسابقات لیگ قهرمانان آسیا  آسیا

 که توسط کنفدراسیون آسیا اعالم می گردد به عهده باشگاه می باشد.

کلیه بازیکنان ومسئوالنی که برای شرکت دراین مسابقات ثبت نام می شوند،درصورتی که برای دریافت یک جایزه   -4

وکنفدراسیون والیبال آسیا  ری رویدادها  کمیته برگزانامزدشوند، باید درکلیه مراسم مربوط که ازسوی فدراسیون و

 .وفدراسیون بین المللی والیبال تعیین وبرنامه ریزی می گردد،حضورپیداکنند 

بازیکنان با  ازانعقادقرارداد  پس  ها  باشگاه  برگ  /کادرفنی   /کلیه  ازالصاق  وپس  راتهیه  ازآن  نسخه  یک  وتدارکات  پزشکی 

 .  جهت تطبیق ارجاع می دهند  هلیبال استان مربوط های واهیئتمشخصات فردی بازیکنان مدارک را به 



 

 

 

 : امنیت وایمنی - 9ماده

برای رقابتهای لیگ    و شورای تأمین  نهادهای امنیتی وانتظامیهیئت های استانی و  هماهنگی  ا  است بموظف    باشگاه میزبان

کمیته برگزاری   درتمام محل های کنترل شده مسابقات،امنیت وایمنی کافی  رابرای  ، دسته اول و لیگ دسته دوملیگ ،برتر

اقدامات امنیتی باید برای همه افراد درهمه  .  نمایند   اجرا  و   پیش بینی، برنامه ریزی  فدراسیون،مسابقات بر طبق معیارهای  

 : برگزاری مسابقه بهره مند شوندعبارتنداز خروج ازاستان محل   افرادی که بایدازخدمات ایمنی ازبدو ورود تا. زمانها باشد 

 تدارکات ومسئوالن باشگاه میهمان ومیزبان /پزشکی/ کادر فنی /   کلیه بازیکنان -1

 ،کنفدراسیون آسیا   کمیته برگزاری رویدادهامسئوالن تعیین شده مسابقه ازسوی فدراسیون،    -2

 .  رسانه ها  -3

 .  عوامل تبلیغاتی وشرکای تجاری  -4

 . هواداران وتماشاگران  -5

زمین های    شامل ورزشگاه،  مراحل امنیت وایمنی میبایست طبق دستورالعمل های شورای امنیت وزارت کشورکه،  -6

 .  تمرین همچنین هتلها ی باشگاه میهمان ومسئوالن مسابقه ومسیردسترسی به ورزشگاه می شود باشد 

  

 سوم : شرایط برگزاری مسابقات فصل 

 



 

 : مسابقات –  10ماده 

باشگاههای ایران باید طبق برنامه اعالم شده کمیته برگزاری    و دسته دوم  دسته اول  ،هر باشگاه حاضر در لیگ برتر  -1

 رویدادها مسابقات خود را انجام دهد.  

برگزاری  -2 را    رویدادهاکمیته  زیر  اطالعات  باشگاه  هر  مورد  در  و  ثبت  را  مسابقات  همه   نتایج 

 :  جمع آوری می کند 

 . تعداد بازیهای انجام شده •

   .تعداد بردها، باخت ها •

 . ها و امتیازهای برد و باخت در همان فصلتعداد ست  •

 . امتیازهای جمع آوری شده در آن فصل •

 امتیازدهی به شرح ذیل می باشد:نحوه  -3

 امتیاز و بازنده صفر امتیاز.   3برنده  1 -3و  0- 3نتیجه 

 نتیجه باخت فنی صفرامتیاز  امتیاز و بازنده یک امتیاز. 2برنده  2- 3نتیجه 

 مشخص می شود.   بر اساس تعداد برد ابتدا  رتبه تیم ها در جدول-4

. ولی  قرار می گیردامتیاز بیشتری داشته باشد در رده باالتر  ، تیمی که بردهایشان مساوی بود  تیماگر دو یا چند  -5

چنانچه تیمها ازنظرامتیازمساوی باشند تیمی که معدل ست باالتری داشته باشد در رده باالتر قرار می گیرد و چنانچه  

که  درصورتیست های برد و باخت باهم مساوی باشند تیمی که معدل امتیازش بیشتر باشد در رده باالترقرارمیگیرد.  تنسب

تیم مساوی مورد ارزیابی قرار می   3یا   2یا چند تیم مساوی بودند نتایج مسابقات در مرحله رفت و برگشت همان   دو تیم 

 گیرد. 

در نظر دارد ، بخش خصوصی حضوری    کمیته برگزاری رویدادها یبال و  با عنایت به اینکه فدراسیون وال  :6  تبصره

  کمیته برگزاری رویدادها فعال تر در مسابقه های والیبال باشگاههای کشور در تمام رده ها داشته باشد ، لذا  

والیبال و ادارات ورزش وجوانان استانها و شهرستان ها در مسابقات   هیئتتحت هیچ شرایطی تیمی را با عنوان  

ثبت نام نخواهد کرد. بخش خصوصی صرفاً با ارائه پروانه تأسیس باشگاه صادره از سوی اداره کل ورزش و جوانان  

 استان مجاز به حضور در مسابقات می باشند. 

 

 مسابقات چهارم :  فصل 

 



 

 :  مردان و زنان مسابقاتسطوح  –  11ماده 

 ( )مردان و زنان( play offکشور و مرحله نهایی لیگ برتر ) حذفی  برتر  اشگاه هایب لیگ  ابقاتمس •

 ( )مردان و زنان( play offکشور و مرحله نهایی لیگ دسته اول ) حذفی باشگاه های لیگ دسته اول  مسابقات •

 کشور   مردانباشگاه های  دسته دوم لیگ  مسابقات •

 لیگ برتر و دسته اول(    ) پسرانجوانان باشگاههای نوقهرمانی  مسابقات •

 لیگ برتر و دسته اول (   ) پسران قهرمانی جوانان باشگاههای مسابقات •

 امیدهای قهرمانی کشور ) پسران و دختران (  مسابقات •

 ابقات جوانان قهرمانی کشور ) پسران و دختران ( مس •

 قات نوجوانان  قهرمانی کشور ) پسران و دختران ( مساب •

 مسابقات قهرمانی نونهاالن کشور )پسران و دختران(  •

 مسابقات جام حذفی و اعزام قهرمان جام حذفی به یکی از مسابقات معتبر قاره آسیا   •

 سوپر جام ) قهرمان لیگ برتر و قهرمان حذفی (  •

 

 



 

 :مقررات اجرایی کلیه مسابقات  - 12ماده 

لیگ برتر ، دسته اول ، دسته دوم ، امیدها ، جوانان و نوجوانان باشگاههای کشور از لحاظ    اعم از  انجام کلیه مسابقه ها.  1

 و فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.    FIVBشرایط فنی و مقررات برگزاری طبق مقررات بین المللی  

نماینده الف(انان و نوجوانان کمیته برگزاری متشکل از  برتر ، دسته اول ، دسته دوم ، امیدها، جو  لیگ برای انجام هر مسابقه  .  2

د( داور    سرپرست مسابقات  ج(  یا نماینده تام االختیارش   والیبال میزبان   هیئترئیس    ب(فدراسیون والیبال بعنوان ناظر فنی  

 تشکیل می شود.    پس از انتخابدر مسابقات متمرکز نیز دو تن از سرپرستان و یا مربیان  همچنین  و

  آنالین   فرمهای مربوطه را تکمیل و  ساعت پس از پایان بازی  2مسابقه حداکثر تا  اظر فنی فدارسیون والیبال در پایان هر  ن.  3

 وکمیته داوران تحویل خواهد داد.    کمیته برگزاری رویدادها  به

در صورتیکه بنا به دالیلی  تعیین می شود و    کمیته برگزاری رویدادها  تاریخ و ساعات انجام مسابقات برابر اعالم برنامه.  4

،    کمیته برگزاری رویدادها  تغییراتی الزم باشد ، کمیته برگزاری مسابقات با توافق سرپرستان دو تیم با اخذ تائیدیه رئیس

 تصمیم الزم را اتخاذ می نماید .  

چنانچه به تشخیص داور و ناظر ویاسرپرست فنی فدراسیون ، شرایط سالن ، برای برگزاری مسابقه قابل اجرا و یا ادامه  .  5

نباشد کمیته برگزاری مسابقه ، در جلسه ای که با حضور سرپرستان تیمها تشکیل خواهد شد نسبت به عدم برگزاری یا  

   اجراء مسابقه تصمیم گیری و اقدام خواهند نمود . 

موارد  .  6 اجرای پناظرفدراسیون در  برای  نامه  آئین  این  در  بینی نشده  رئیس  ادامه  یش  تایید  با  برگزاری    مسابقه  کمیته 

 تصمیم الزم را اتخاذ می نماید .   رویدادها

 

 

 

 

 

 

 



 

 :   شرایط سنی برگزاری مسابقات - 13ماده 

  . FIVBیک سال زودتر از سال اعالم شده توسط    . پسران نونهاالن متولدین  1

 . FIVBیک سال زودتر از سال اعالم شده توسط    پسران  نوجوانان متولدین . 2

 . FIVBیک سال زودتر از سال اعالم شده توسط       جوانان متولدین پسران. 3

 . FIVBیک سال زودتر از سال اعالم شده توسط       امیدها متولدین  . پسران4

 . FIVBیک سال زودتر از سال اعالم شده توسط    متولدین   دختران نونهاالن. 5

 . FIVBیک سال زودتر از سال اعالم شده توسط    نوجوانان متولدین . دختران6

 . FIVBیک سال زودتر از سال اعالم شده توسط    . دختران جوانان متولدین  7

 . FIVBالم شده توسط یک سال زودتر از سال اع   . دختران امیدها متولدین  8

 

  



 

 :  لیگ برتر مردان و زنان مسابقات  - 14ماده 

 : سابقات لیگ برتر و حذفی م -1

نحوه    .به صورت دوره ای )رفت و برگشت( برگزار خواهد شد   در یک گروهدر هر سال  مسابقات والیبال لیگ برتر   •

و اجرا می گردد که قهرمان    برنامه ریزی  رویدادهاکمیته برگزاری  آف مسابقات لیگ برتر توسط  مرحله پلی  برگزاری

 لیگ برتر به مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا در سال بعد اعزام خواهد شد.

برگزار و میزبان   • برتر، دسته اول و دسته دوم بصورت تک مسابقه  با شرکت کلیه تیمهای لیگ  مسابقات حذفی 

 مسابقه به قید قرعه مشخص میگردد. 

مسابقات رحله پلی آف تیمهایی که برد بیشتری دارند تا پایان مسابقات میزبان اول می باشند و  توضیح : در م

 . برگزار خواهد شدبه صورت دو بازی از سه بازی 

روز قبل از برگزاری مسابقه با تقبل هزینه داوران خط و نویسنده می   4: کلیه تیمهای میهمان حداقل  7تبصره 

 برگزاری رویدادها درخواست اعزام خط نگهدار و نویسنده از شهر ثالث )بی طرف ( بنمایند. توانند از کمیته 

تیم برگزارخواهد شد. در پایان سال فقط تیم های اول تا دهم امتیازبندی    12مسابقات لیگ برتر آقایان با شرکت   •

ه اول به لیگ برتر صعود می  می شوند و دو تیم آخر به دسته اول نزول می کنند و دو تیم اول و دوم لیگ دست 

نمایند.تیمهایی که از لیگ برتر به لیگ دسته اول نزول می کنند تحت هر شرایطی نمی توانند در لیگ برتر سال  

  14نفر شامل    20آینده حضور داشته باشند مگر اینکه امتیاز یک لیگ برتری را خریداری نمایند. تعدادبازیکنان  

 است.  بازیکن نوجوانان 1بازیکن جوانان و  2،بازیکن امید 3بازیکن بزرگسال،  

 تیم می تواند افزایش یابد  14: بر حسب شرایط و با صالحدید فدراسیون تعداد تیم های لیگ برتر تا    8تبصره  

 تیم آخر به دسته اول نزول می کنند.   4و در پایان فقط تیم های اول تا دهم امتیاز بندی می شوند و 

 

 



 

 :  شرکت کننده در لیگ های برتر شرایط حضور تیم های  -2

 بوده و مورد تائید کمیته برگزاری رویدادها باشد.در مالکیت یا اجاره باشگاه   مسابقه که  استاندارد دارا بودن سالن -1

تیمهای لیگ برتری می بایست یک میلیارد تومان وتیمهای دسته اول پانصد میلیون تومان تضمین برابر قوانین و   -2

ارائه نمایند که این مبلغ در هر سال  فدراسیون والیبال  امور مالی  جهت تضمین تعهدات به    کشور، مقررات جاری  

 رئیسه فدراسیون بر اساس شاخص تورم افزایش می یابد. هیئتتوسط 

 در لیگ برتر و دسته اول آقایان() جوانان، داشتن تیم های والیبال در رده های سنی نوجوانان -3

آن را برای ثبت به    همه نسخمبلغ ذکرشده تنظیم نموده و  در پنج نسخه با  نی خود قرار داد  باشگاهها باید با کادر ف -4

  نمایند. فدراسیون والیبال ارسال

 می تواند در مسابقات لیگ برتر و حذفی شرکت نماید.  آقایان یا بانوان : از هر باشگاه فقط یک تیم 9-1تبصره 

ط یک شخص حقیقی و یا حقوقی خالف مقررات بوده و از حضور  : مالکیت دو تیم در مسابقات توس 9-2تبصره 

 آنان در مسابقات ممانعت به عمل خواهد آمد. 

المللی  بین مربیان شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر و دسته اول کشور همگی می بایست دارای کارت مربیگری  -5

  د.تائید کمیته آموزش فدراسیون والیبال رسیده باش  به  که 

این آئین نامه خواهند  مشمول  باشگاههای دیگری که در آینده  و  دسته دوم    ، دسته اول  لیگ    ، برتر  لیگباشگاههای   -6

آئین  شد، موظفند آئین نامه ای داخلی به منظور حفظ منافع بازیکنان و مربیان و باشگاه تنظیم نمایند که در این  

نامه روابط مالی و همچنین انضباطی بازیکنان و مربیان با مسئولین باشگاه می بایست از هر نظر بطور روشن و  

 صریح ذکر گردد. 

کمیته برگزاری    به  ماه قبل از برگزاری رویدادها  3حداکثر  آئین نامه داخلی خود را    اساسنامه و  چنانچه باشگاهی -7

باشگاه مذکور    آئین نامهمجاز است  کمیته برگزاری رویدادها  ارائه ننماید،    طیرویدادها جهت بررسی در کمیته انضبا

کمیته برگزاری رویدادها    آئین نامه داخلی و انضباطی باشگاه ها می بایست در راستای آئین نامه.  ترتیب اثر ندهد را  

برگزاری رویدادها و آئین نامه   کمیته باشد و نمی تواند اختیاراتی برای باشگاه پیش بینی نماید که ناقض آئین نامه 

 انضباطی فدراسیون باشد.

انصراف نمایند  مسابقات  از حضور در    شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر و دسته اول  چنانچه هر یک از تیمهای -8

 فدراسیون والیبال تصمیم گیری خواهند نمود .   شرایط مسابقات و همچنین تیم مذکورمورد در 

داشته باشند ، این امر  را  دیگر    به واگذاری امتیاز خود به باشگاه ههای لیگ برتر تمایل  چنانچه هر یک از باشگا -9

 . انجام خواهد شد  و پس از طی کلیه مراحل مندرج در این آئین نامه  وفدراسیون  کمیته برگزاری رویدادها  زیرنظر

 



 

 :  مسابقات قهرمانی نوجوانان وجوانان پسران باشگاههای ایران)لیگ برترودسته یک قهرمانی کشور( -15ماده 

، جذب،پرورش و سرمایه  کشف  سنین پایه و با هدفگسترش والیبال در بین    به منظور توسعه وفدراسیون والیبال      -1

تیم های ملی در    ارزشمند   استعدادهایگذاری   به  پسرانرده های سنی)    تمامی جهت پشتوانه سازی و تقویت  اقدام   ،  )

 برگزاری مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان باشگاههای ایران )لیگ برتر و دسته یک ( خواهد نمود.  

از تضییع حقوق دیگران  به منظور    -2 رویدادهای سالم و جلوگیری  ، اصل کارت  برگزاری  ارائه اصل شناسنامه عکسدار 

  رده سنییل عکسدار که به تأیید اداره آموزش و پرورش رسیده باشد الزامی است . ضمناً برای  ملی،گواهی اشتغال به تحص

  ، اصل شناسنامه عکسدار ، اصل کارت ملی ، گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاه و یا استعالم فعالیت ورزشی مشموالن،  جوانان

اریخ آخرین مهلت استفاده از معافیت تحصیلی ضروری  استعالم وضعیت سربازی از حوزه نظام وظیفه استان یا شهرستان به ت

 سال الزاماً می بایست شناسنامه عکس دار داشته باشند . 15کلیه بازیکنان باالی  میباشد .

در صورتیکه بازیکنی در گذشته با شرایط سنی متفاوتی با حال حاضر در مسابقات رسمی فدراسیون  :  10  تبصره

م کارت  دارای  و  باشد  کرده  در  شرکت  تواند  نمی  هم  جدید  توضیح  بدون  شناسنامه  با  حتی  باشند،  سابقات 

 مسابقات شرکت نمایند . 

در صورتیکه بازیکنی از شناسنامه مخدوش یا شناسنامه فرد دیگری یا هر مدرک جعلی استفاده کرده باشد ضمن محروم    -3

داشته باخت داده می شود، اما از جدول مسابقات حذف  کردن بازیکن خاطی کلیه بازی هایی که بازیکن خاطی در آن حضور  

 نمیگردد. 

از ادامه حضور در جدول مسابقات ممانعت به عمل می آید.حذف در دو بازی حاضر نشود    به هر دلیل غیر موجه  چنانچه تیمی

توسط کمیته انضباطی  و یا ثبت امتیاز کلیه برد و باخت های آن بر اساس شرایط تیم ها و اثر گذاری آن در جدول بازی ها  

 بررسی و تعیین می گردد. یاد آوری می شود این مورد شامل دو بازی آخر جدول مسابقات نخواهد شد. 

پس از ثبت نام و مشخص شدن تعداد تیم های لیگ برتر و دسته اول مقررات اجرایی مسابقه های جوانان و نوجوانان    -4

 به باشگاهها اعالم خواهد شد. تهیه و  کمیته برگزاری رویدادها باشگاههای ایران توسط  

حاضر در لیگ    باشگاههای ایران الزامی است و باشگاههایلیگ دسته اول ولیگ برتر  شرکت در مسابقات نوجوانان و جوانان  

جریمه و برای    درصد ورودی تیم بزرگساالن  25میزان    مبلغ  در هر رده سنی  که در مسابقات شرکت نکنند   برتر و دسته اول 

 امتیاز از تیم بزرگساالن کسر خواهد شد. سه ده هر ر

 برگزار خواهد شد.   دو گروه مرحله اول مسابقات جوانان و نوجوانان باشگاههای ایران بصورت مجتمع در  -5

پس از برگزاری مرحله اول مسابقات جوانان باشگاههای ایران و مرحله اول مسابقات نوجوانان باشگاههای برتر و دسته    -6

گروه    در دوتیم بصورت مجتمع  هشتتیم به مرحله نهایی صعود خواهند کرد و مرحله نهایی با حضور چهارر گروه اول از ه 

   چهار تیمی برگزار می شود.



 

باشگاهها می توانند در مرحله دوم )نهایی( مسابقات جوانان و نوجوانان باشگاههای ایران از بازیکنان دیگری که در طول   - 7

 .با همان باشگاه قرارداد امضاء نموده استفاده نمایند کمیته برگزاری رویدادها ه اول طبق مقررات  لیگ برتر و لیگ دست

 :  درلیگ های آقایان اعضاء تیم های حاضر-16ماده 

تیم    نفرکادرفنی می باشند .  5نفر و    20  بازیکن نوجوان مجموعاً  1بازیکن جوان و    2ن امید و  بازیک  3بازیکن بزرگسال ،    14

هایی که بازیکن امید نداشته باشند میتوانند به جای آن از بازیکنان جوان یا نوجوان استفاده نمایند و چنانچه بازیکن جوان  

 نداشته باشند فقط میتوانند به جای آن از بازیکنان نوجوان استفاده نمایند.

 :  لیگ برتر بانوان - 17ماده 

تیمها بیش ازده تیم باشند مسابقات   چنانچه .  مسابقات والیبال لیگ برتر بانوان دریک گروه به صورت دوره ای برگزار می گردد

 دردوگروه برگزارخواهدشد و تیمهای آخرهرگروه به دسته اول نزول پیدا می کنند . 

می بایست  % 5از قرار داد بازیکنان آقایان  %8ه جای باشگاه هایی که تیم آقایان و بانوان دارند به لحاظ داشتن تیم بانوان ب 

  .% آن به حساب باشگاه خواهد ماند  3نمایند و به فدراسیون پرداخت 

: به منظور تشویق باشگاه ها و ایجاد انگیزه و توسعه ورزش بانوان کلیه بازیکنان و کادر فنی بانوان از   11 تبصره 

 % حق فدراسیون معاف هستند.  10پرداخت 

  بازیکن نوجوان مجموعاً  1بازیکن جوان و    2ن امید و  بازیک  3بازیکن بزرگسال ،    14:  عداد بازیکنان درلیگ های بانوانت1

تیم هایی که بازیکن امید نداشته باشند میتوانند به جای آن از بازیکنان جوان یا نوجوان    نفرکادرفنی می باشند .  5نفر و    20

 بازیکن جوان نداشته باشند فقط میتوانند به جای آن از بازیکنان نوجوان استفاده نمایند.استفاده نمایند و چنانچه 

 



 

 :  لیگ دسته اول و دوم - 18ماده 

 لیگ دسته اول آقایان: -1

منظور • و  به  توسعه  سازی،  در    پشتوانه  والیبال  ورزش  تعیین    سراسرکشورپیشرفت  برای    جایگزینو   شایسته 

در یک یا دوگروه    تیم  16با حداکثر    دسته اول کشورلیگ  مسابقه های  ،    می نمایند سقوط  برتر    لیگ که از    تیم هائی 

 و بصورت دوره ای )رفت و برگشت( برگزار خواهد شد .   

چنانچه هر یک از باشگاههای لیگ دسته اول ایران تمایل به واگذاری امتیاز خود به باشگاههای دیگر را داشته   •

و پس از طی کلیه مراحل مندرج در این آئین نامه انجام    کمیته برگزاری رویدادها  ست زیرنظرباشند، این امر می بای

 .  گیرد 

می    کمیته برگزاری رویدادها  د ،نانصراف نمای  مسابقاتدسته اول از حضور در  لیگ  چنانچه هر یک از تیم های   •

 شرایط را جایگزین نماید .  تواند تیم های داوطلب واجد 

  1بازیکن جوان و    2بازیکن امید ،    3بازیکن بزرگسال ،    14که  نفر می باشد   20  در لیگ دسته اول   بازیکنانتعداد   •

 .   بود  بازیکن نوجوان خواهند 

و دو تیم آخر به دسته  در پایان مسابقات لیگ دسته اول باشگاههای کشور دو تیم اول و دوم به لیگ برتر صعود   •

 خواهند کرد .  پایین تر )دسته دوم( سقوط  

از انجام مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور تیم هایی که مقام اول تا هشتم را بدست می آورند به    پس •

صورت پلی آف ) رفت و برگشت( و حداکثر دو بازی از سه بازی مقامهای اول تا چهارم را مشخص خواهند نمود و  

 گردد.   بقیه مقامهای تیمها بر اساس نتیجه مسابقات رفت و برگشت محاسبه می 

ت  ئتیم باشد در صورت تائید هی  12در شروع مسابقات چنانچه سقف تیم های لیگ برتری کمتر از  :    12تبصره  

 رئیسه فدراسیون تیم سوم دسته اول می تواند در لیگ برتر شرکت نماید. 

 



 

 :  لیگ دسته اول بانوان -2
شایسته برای تیمهایی که از دسته    جایگزینبه منظور پشتوانه سازی، اشاعه پیشرفت ورزش والیبال درسراسرکشوروتعیین  

ورفت و    منطقه ایدریک یادو یا ...گروه به صورت  تیم و    24با حداکثر    می نمایند، مسابقه های دسته اول کشور  برتر سقوط

  1بازیکن جوان و    2امید وبازیکن    3بزرگسال ،    14بازیکن شامل    20داکثر  برگشت برگزارخواهد شد . وهرتیم می تواند ح

جذب نماید . درپایان مسابقات لیگ دسته اول باشگاههای کشوردوتیم اول ودوم به لیگ برتر صعود خواهند   بازیکن نوجوان

 کرد .

 لیگ دسته دوم آقایان: -3
 تایی برگزارمی گردد .   6تیم ترجیحاً در چهار گروه  24دسته دوم حداکثر با مسابقه های  •

 مسابقات مرحله اول بصورت دوره ای )رفت و برگشت( برگزار می شود .     •

) دور در دور نزدیک در نزدیک(    MWمرحله دوم تیم های اول و دوم گروههای چهار گانه بصورت  پس ازبرگزاری •

 دو گروه چهار تیمی برگزار می شود .  مشخص و به صورت مجتمع در  

در مرحله سوم از هر گروه دو تیم جهت انجام مسابقات ضربدری صعود می نمایند. تیم هایی که به مرحله یک   •

چهارم نهایی صعود نمی کنند اردوی مسابقات را می بایست ترک نمایند. تیم های پیروز در مسابقات ضربدری برای  

صعود می    بعد )جدید(خواهند کرد و به دسته اول لیگ باشگاههای کشور در سال    کسب مقام اول و دومی بازی 

 کنند.  

 

  



 

   : لیست اسامی نفرات تیم برای مسابقه - 19ده ما
به صورت آنالین  بازیکن و کادرفنی را    14اسامی    ، ساعت قبل از آغاز دیدار  سه هر تیم حاضر در یک مسابقه لیگ باید    -1

به    کمیته برگزاری رویدادهابه همراه کارت شناسایی صادر شده از طرف    یک ساعت قبل از شروع مسابقه   تکمیل کرده و 

 ناظر مسابقه تحویل دهد .  

 نوشته شده باشد.  (cm2*20و پشت) ( cm2*15جلو )شماره پیراهن بازیکنان می بایست طبق مقررات بین المللی  -2

 کامالً متفاوت باشد.  از نظر طرح و رنگ  اعضای تیم  رنگ پیراهن و شورت لیبرو باید با دیگر -3

ا مشکل جسمانی شود،  دچار مصدومیت ی  یبازیکن پروتکل    اگر در فاصله زمانی تحویل لیست اسامی تا به هنگام شروع  -4

برگه  مشروط بر اینکه سرمربی و کاپیتان تیم،  .  وان بازیکن دیگری جایگزین آن نمایند ناظر می ت   در صورت تأئید پزشک و

 منشی را امضاء نکرده باشند. 

هر بازیکن از لیبرو دوم و اگر نداشته باشد از    FIVBطبق مقررات    در جریان مسابقه در صورتیکه لیبرو تیمی مصدوم شود   -5

لیبرو مصدوم    مطابق مقررات می تواند جایگزین لیبرو شود.   دیگر تیم که نامش در لیست دوازده نفره برگه منشی ثبت شده

 حق برگشت به بازی را ندارد .   ر مسابقه تا آخ

را    یا نشستن در کنار آن محدوده و   باشد ، حق ورود به محدوده زمین مسابقهاگر بازیکنی نامش در لیست ثبت نشده    -6

 ندارد.  

: چنانچه بازیکنی و یا اعضای کادر فنی تیم نامش در برگ منشی ثبت شده باشد در شروع پروتکل  توضیح  

 . نداشته باشد نام او حذف می گردد و دیگر اجازه حضور در مسابقه را نخواهد داشتحضور 

فیزیوتراپ    ،کمک مربی دو  ،افرادی که حق دارند روی نیمکت ذخیره های یک مسابقه بنشینند عبارتند از : مربی حداکثر    -7

نفره تیم ثبت شده است مسئول    چهارده   نفر( که نامشان در لیست  8نفر( و بازیکنان ذخیره )جمعاً    5و پزشک تیم )جمعاً  

 قراربگیرند.در کنار تیم وسرپرست مجاز نمی باشند تدارکات 

شود:    13تبصره   اضافه  مربی  کمک  یک  توان  می  سرمربی  نظر  با  وپزشک  ازفیزیوتراپ  هریک  جای  و    به 

 فیزیوتراپ و پزشک می توانند در ناحیه کنترل مسابقه حضور داشته باشند. 

بازیکن ذخیره هر تیم حق گرم کردن در منطقه    هشت،    دسته دومدر زمان برگزاری دیدارهای لیگ برتر، دسته اول ،    -8

 .مشخص شده سالن مسابقه را دارا می باشند، در غیر اینصورت بازیکنان ذخیره می بایست روی نیمکت ذخیره ها بنشینند 

 الشکل باشند. کلیه کادر فنی می بایست دارای لباس متحدتوضیح : 

 



 

 : مشخصات و لباس بازیکنان  - 20ماده 

اختصاص دهند و آن را به    20تا    1بازیکن خود یک شماره از عدد    20پیش از آغاز هر فصل ، تیمها باید به هر یک از    -1

 اعالم نمایند .   کمیته برگزاری رویدادها

پیش از آغاز دیدارهای لیگ ، باشگاهها موظف به اعالم چهار دست پیراهن ، شورت و جوراب ورزشی کامل در دو رنگ    -2

 می باشند .)هر دو دست یک رنگ(   کمیته برگزاری رویدادهابه  

خود را به    رو کاپیتان و لیب  دو رنگ پیراهن  نمونه   قبل از آغاز هر فصل و هنگام مراسم قرعه کشی لیگ ، تیم ها باید   -3

 نمایند .   کمیته برگزاری رویدادها ارائه 

   .رنگ پیراهن هر مسابقه را در زمان اعالم برنامه برای تیم ها مشخص می نماید   کمیته برگزاری رویدادها  -4

  دادهاکمیته برگزاری رویاین لباس ها باید در طول فصل مورد استفاده قرار گیرد و هر گونه تغییر باید با مجوز کتبی    -5

 باشد . 

برای هر مسابقه قبالً رنگ لباس ها را تعیین و ابالغ می کند. چنانچه رنگ لباس دو تیم بنا به   کمیته برگزاری رویدادها -6

 تشخص داور و ناظر همرنگ یا نزدیک به هم بود تیم میزبان باید لباس خود را تغییر دهد. 

ریال ، بار دوم    3.000.000جریمه است . این جریمه برای بار اول عمل کند مستحق   6  و  5هر تیمی بر خالف بندهای   -7

بار سوم    5.000.000 و  توسط    7.000.000ریال   ، این مورد  در  بود. هر گونه تخلف مجدد  برگزاری  ریال خواهد  کمیته 

 تصمیم گیری می شود.  و کمیته انضباطی  رویدادها

  



 

 

 :  قهرمانی کشور - 21ماده 

نفر استفاده    18بازیکن، یک مربی، دو  کمک مربی، یک سرپرست جمعاً    14در مسابقات قهرمانی کشور تیم ها می توانند از  

 نمایند. 

 سایر رقابتها :  - 22ماده 

چنانچه باشگاههایی قصد دیدار دوستانه و ... را  حذفی و دسته دوم  ، دسته اول، ر طول برگزاری مسابقات والیبال لیگ برترد

هماهنگی    کمیته برگزاری رویدادهاروز قبل با    30داشته باشند به منظور جلوگیری و اخالل در مسابقات می بایست حداقل  

لی را  نمایند و چنانچه باشگاهی دو بازیکن یا بیشتر به باشگاهی که قصد شرکت در مسابقات دوستانه یا رسمی و بین المل 

متعاقباٌ  کمیته برگزاری رویدادها  دارد کمک نماید بازیهای باشگاه کمک کننده در لیگ برگزار نخواهد شد و زمان برگزاری را  

 اعالم خواهد نمود، در چنین مواردی مسابقات به صورت فشرده برگزار خواهد شد.

 ورودی مسابقات : - 23ماده  

هفتصد  آقایان  میلیون ریال ، برای لیگ دسته اول    پانصد یک میلیارد و    آقایان   تر برای لیگ بر  1399ورودی مسابقات در سال  

درصد  20  تا  هر سال   بعدیدر سالهای  و    ریال تعیین گردید میلیون    سیصد   آقایان   میلیون ریال و لیگ دسته دوم   و پنجاه

 . رئیسه فدراسیون اعالم می گردد هیئتافزایش و پس از تأئید در 

از ورودی پرداختی، امتیاز آن    % 10باشگاهی ورودی لیگ را پرداخت نماید و سپس انصراف دهند عالوه بر کسر  چنانچه   

 تیم در اختیار فدراسیون قرار می گیرد و فدراسیون تصمیم گیری می نماید. 

و میزان مبلغ ورودی    کمیته برگزاری رویدادها معرفی می شوند   برای شرکت در دسته دوم بهتیم های انتخاب شده از استانها  

 کمیته برگزاری رویدادها اعالم می نماید. مسابقات را فدراسیون تعیین و

تعیین گردید  و دسته اول یکصد میلیون ریال  به میزان دویست میلیون ریال    1399بانوان در سال    ورودی مسابقات لیگ برتر

 یئت رئیسه فدراسیون اعالم می گردد. درصد افزایش و پس از تأئید در ه  20و در سالهای بعدی هر سال تا 

 



 

 : رقابتهای لیگ   و انحالل یقتعو – 24ماده 

می تواند با رعایت موارد زیر، زمان شروع مسابقات را تغییر دهد به نحوی که به درآمدهای لیگ،    کمیته برگزاری رویدادها

 لطمه ای وارد نشود :  

و برگزار کنندگان مسابقات مجاز به    کمیته برگزاری رویدادهامسابقه مذکور پخش مستقیم تلویزیونی نداشته باشد. )  -1

 هتر ضبط شدن مسابقه می باشند.(  همکاری با تلویزیون برای پخش مستقیم یا ب

تغییر برنامه را با دالیل موجه کتباً درخواست کرده    کمیته برگزاری رویدادهاوالیبال استان از    هیئت باشگاه مربوطه و    -2

 باشد. 

و یا درخواست مقامات مسئول تامین امنیت کشور وجود    کمیته برگزاری رویدادهادستور کتبی فدراسیون والیبال یا    -3

 داشته باشد.  

رئیسه فدراسیون    هیئترئیس کمیته برگزاری رویدادها و پس از بررسی و تأئید در  انحالل لیگ با درخواست  تعویق و    -4

 اعالم می گردد. 

 : در لیگ برتر و دسته اول   شرکتانصراف از  -25 ماده

ت مراحل ذیل را رعایت  ایسمی ب  منصرف می شوند شرکت در لیگ برتر یا دسته اول    از   که پس از اعالم آمادگی   باشگاه هایی

 نمایند در غیر اینصورت کمیته برگزاری رویدادها تصمیم گیری می نماید.

باشگاهی بخواهد در   -1 از    حیندر صورتیکه  باید کلیه خسارتهای    شرکت در مسابقات برگزاری لیگ  انصراف دهد، 

کناره    به جهتکه    منافعی درآمدها و  کاهش  در لیگ جبران کند. این خسارتها عبارتند از :    مسابقات باقیمانده اش را

که به    )تبلیغات(   گیری آن باشگاه به سایر باشگاهها وارد می شود، مثل بلیط فروشیها و سایر قراردادهای تجاری 

کادر فنی وارد می شود )مبلغ  همچنین خسارتی که به بازیکنان و    .رسیده باشد   کمیته برگزاری رویدادهاید  أئت

 قراردادها و تعهدات نسبت به اشخاص ثالث( 

در صورتیکه در طول فصل و قبل از پایان لیگ باشگاهی قصد انصراف از لیگ را داشته باشد و از حضور در مسابقات   -2

نماید  خودداری  لیگ  خاتمه  ننما،    تا  عمل  خود  تعهدات  به  وارده  یا  میزان خسارت  تعیین  کارشناس ید  توسط 

اعتراضی   باشگاه حق هیچ گونه  و  نیست  به مراجع قضایی  به مراجعه  نیازی  فدراسیون صورت میگیرد که دیگز 

 نخواهد داشت. خسارات وارده از محل تضامین آن باشگاه نزد فدراسیون پرداخت خواهد شد.

تعهدات خود را  کلیه  در طول فصل  مربوط به انجام تعهدات به باشگاههایی که    ضمانت نامه ای کهدر پایان فصل   -3

 انجام داده اند، مسترد می شود.  

و شورای    فداسیون داشته باشد باید موافقت  را  در خارج از کشور  اعزام به کمپ های آمادگی    قصد   چنانچه باشگاهی -4

 را کسب نماید . بدیهی است مراحل بعدی آن از طریق فدراسیون والیبال قابل پیگیری است.  برون مرزی 



 

روز پس از ورود به کشور،   4  حداقل  اعزام شود  مسابقات برون مرزی رسمیکه به    باشگاهی  هر تیم:    14ره  تبص

 آن برگزار خواهد شد.   به تعویق افتاده مسابقات 

 : خرید و فروش امتیاز لیگ  -26  ماده

توانند با رعایت مفاد اعالم شده  تیم های حاضر در لیگ برتر و دسته یک در صورت انصراف از ادامه حضور در مسابقات می  

بدیهی است فدراسیون پس از تسویه حساب   در این آئین نامه امتیاز خود را به سایر باشگاه های متقاضی واگذار نمایند.

بدیهی باشگاه واگذارنده با عوامل اجرایی،کادر فنی، بازیکنان، فدراسیون و هیئت این نقل و انتقال را مورد تأئید می داند. 

چنانچه واگذاری حق امتیاز حضور در لیگ تا پانزده روز مانده به پایان تاریخ اعالم آمادگی تیم از طرف باشگاه صورت   است

واگذاری    را به تیم قبل پرداخت و به  مبلغ پایه اعالم شده در آئین نامه  درصد   50تا    نپذیرد فدراسیون والیبال می تواند راساً

روز    45چنانچه باشگاهی قصد دارد امتیازش را بفروشد میبایست حداقل  اقدام نماید.حق امتیاز شرکت در مسابقات لیگ  

 قبل از شروع مسابقات به کمیته برگزاری رویدادها اعالم نمایند. 

اول   برتر  تیمهای دسته  لیگ  و  و  آقایان  به فروش  رویدادها نسبت  برگزاری  با هماهنگی کمیته  توانند  صورت تمایل می 

به حساب فدراسیون    %10شگاه خود به سایر تیمهای داوطلب اقدام نمایند. از مبلغ معامله از هر طرف  واگذاری امتیاز با

مبلغ حق امتیاز باشگاه ها همه ساله قبل از شروع فصل توسط فدراسیون والیبال تعیین و ابالغ می    والیبال واریز می گردد. 

 گردد. 

خریدن امتیاز یک تیم، می بایستی یک میلیارد ریال به حساب فدراسیون    بعد از  1399تیم ها برای ورود به لیگ برتر در سال  

 % پس از تأئید در هیئت رئیسه فدراسیون افزایش می یابد.  20جهت تأئید نقل و انتقال واریز نمایند. این مبلغ سالیانه تا  

 

روزچنانچه تیم موفق به فروش امتیاز خود نگردید فدراسیون مجاز است راساً    15: بعد از زمان مقرر    15تبصره  

  ارزش امتیاز به باشگاه عودت نماید. %   50به فروش امتیاز اقدام و حداکثر به میزان 



 

 :مقررات انضباطی لیگ  - 27ماده 

موارد انضباطی عمل کند و در سایر    در خصوصمی تواند    کمیته برگزاری رویدادهادرچارچوب این مجموعه مقررات،    -1

 موارد، کمیته انضباطی فدراسیون والیبال اقدام می نماید .  

را دارد و می  وکادرفنی  حق بازرسی و بررسی هر گونه توافق مالی بین باشگاهها و بازیکنان    کمیته برگزاری رویدادها   -2

سط باشگاهها، بازیکنان ، مسئوالن و مربیان وجود داشته باشد، خاطی را  تواند در هر موردی که احتمال نقض مقررات تو

 و کلیه اسناد و مدارک را مورد بررسی قرار دهد .   فرا خواند برای بررسی 

مواردیکه در این مقررات برای آنها جریمه مشخص وجود دارد در سایر موارد تخلف ، کمیته انضباطی فدراسیون    عالوه بر   -3

 ات را تعیین میکند .  والیبال مجاز

ترکیبی از آنها را بر اساس   ی ، جریمه مالی ، محرومیت و یا  کمیته انضباطی می تواند مجازاتهایی از قبیل توبیخ رسم  -4

 آئین نامه انضباطی اعمال کند .  

برتر یا اول یا  کمیته انضباطی پس از گزارش کمیته برگزاری رویدادها می تواند هر یک از باشگاه های حاضر در لیگ    -5

دوم یا سایر مسابقات که زیر نظر فدراسیون برگزار می شود را پس از بررسی و احراز تخلف یا عدم انجام تعهدات مالی و غیر  

 . گرفتنخواهد  قرار  مالی  از مسابقات حذف نماید. بدیهی است کلیه بردها و باخت های آن باشگاه مورد محاسبه

ول کنترل رفتار تماشاچیان در سالن و خارج از سالن بوده و نسبت به بداخالقی  : باشگاه میزبان مسئ 16تبصره 

و رفتارهای ناشایست آنان پاسخگو و مسئول می باشند.باشگاه ها در صورت امکان کانون هواداران تشکیل  

 دهند. 

برای  گ که مقررات خاصی  در لی  و مسابقات  مسئوالن آنهاو  مشکل در مورد بازیکنان ، باشگاهها    هرگونه  در صورت بروز-6

 باید به فدراسیون والیبال ارجاع شود.  از طرف کمیته انضباطی پیش بینی نشده است، آن 

هر گاه کمیته انضباطی مجازاتهایی بر علیه فرد یا باشگاهها در نظر بگیرد ، باید در اسرع وقت رای صادره را که در متن  -7

  ابالغ به طرفین دعوا  رئیس کمیته انضباطی  ه صورت کتبی و با امضای  آن جرم و جریمه به صورت مستند تشریح شده، ب

 نماید. 

  48  در خصوص آرا قابل تجدید نظر  پس از دریافت رأی   ( هماهنگ با این مجموعه مقررات)فرد یا باشگاه محکوم شده ،  -8

 نماید. ساعت فرصت دارد تا کتباً نسبت به رای صادره اعتراض 

درصد   20بیست و پنج میلیون ریال و افزایش سالیانه تا  برای درخواست تجدیدنظر، باید اصل فیش واریز شده به مبلغ    -9

.  به حساب فدراسیون به همراه درخواست کتبی برای فدراسیون والیبال ارسال شود  پس از تأئید در هیئت رئیسه فدراسیون  

 د نظر به هیچ عنوان پذیرفته نمی شود. ساعت مهلت تعیین شده درخواست تجدی 48بعد از 

 



 

 دیدنظر باید موارد زیر ضمیمه شود:به همراه درخواست تج-10

علت اعتراض به رأی  در صورت وجود مواردی در دفاع از خود باید آنها هم به صورت کامالً شفاف شرح داده شود و  •

 صادره را بصورت مکتوب اعالم دارد. 

 کننده ی حقیقت باشد.  هر مورد دیگری که می تواند روشن •

 اعالم نماید:  را  در صورت درخواست تجدید نظر، کمیته تجدید نظر می تواند موارد زیر  -11

 روز به منظور یافتن مدارک و شواهد جدید.  10به تعویق انداختن رسیدگی به مدت  •

 هر اقدام دیگری که در مراحل رسیدگی به پرونده الزم بداند. •

محدودیتهای زمانی مربوط به پرونده را به صالحدید خود تغییر داده و یا به درخواست کننده  این کمیته می تواند   •

اجازه ارسال مدارک جدید را بدهد. کلیه مدارک جدید بایستی مستند و همراه با دالیل کافی باشد و امکان ارسال  

 ه نشده است.آن در مرحله قبل مقدور نبوده و یا اینکه مشخص شود در مرحله قبل به آن توج 

طرفین معترض حق حضور در جلسات تجدیدنظر را ندارند. مگر اینکه کمیته تجدیدنظر صالح بداند هر کدام از   •

 طرفین ذینفع در پرونده را دعوت نماید.

 کمیته تجدیدنظر اختیارات زیر را دارد: -12

 .پذیرفتن یا رد درخواست تجدیدنظر •

که در قالب مجموعه مقررات پیش بینی    ی د: شامل کاهش جریمه هایتغییر حکم صادره به هر نحوی که صالح بدان •

 شده باشد و کمیته تجدیدنظر آن را در صورت تشخیص اعمال می کند.

 کمیته تجدیدنظر دارای اختیار کامل در رسیدگی شکلی و ماهوی می باشد. •

 کم اولیه است.کمیته تجدیدنظر موظف به پذیرفتن وقایع و حقایق بدیهی رخ داده تا زمان صدور ح •

کمیته تجدیدنظر حق انتشار تمام مطالب مربوط به تحقیقات پرونده را دارد، بدون توجه به اینکه این کار بر روی   •

 شهرت باشگاه یا بازیکن تأثیر دارد. 

راه حل  هنگام بروز هرگونه اختالفات بین باشگاهها ، بازیکن و باشگاه ، مربی و باشگاه که در این مقررات در مورد آن  -13

 ریاستفدراسیون والیبال اطالع داده شود تا پس از بررسی موضوع    نباشد، باید به صورت کتبی به ریاستصریح موجود  

   گردد که از طریق صدور رای داوری حل و فصل گردد. به کمیته انضباطی ارجاع   را فدراسیون موضوع 

دریافت نمایند عالوه بر جریمه توسط داور اول،    قرمز ارت  بازیکنان و کادر فنی در صورتی که توسط داور اول مسابقه ک-14

 گزارش خواهد داد. جهت بررسی در کمیته انضباطی  کمیته برگزاری رویدادهاناظر مسابقه مراتب را به  



 

 بازیکنان و کادر فنی در صورتی که به دلیل رفتار ناشایست توسط داور اول مسابقه اخراج شوند عالوه بر اینکه در همان   -15

عدی را کمیته  گزارش خواهد نمود و تصمیمات ب  کمیته برگزاری رویدادهامسابقه اعمال جریمه می شود ناظرمسابقه به  

 انضباطی خواهد گرفت.

آنها را به    کمیته برگزاری رویدادها دریافت نمایند    قرمز چنانچه در طول مسابقات بازیکنان و کادر فنی بیش از دوکارت    - 16

 در مورد آنها تصمیم گیری می شود.   کمیته انضباطی معرفی و 

که   -17 دعوت    بازیکنانی  ملی  تیم  به  تمرینات  جهت  ملی  های  رده  کلیه  در  فدراسیون  طرف   از 

شرکت یا حضورآنان درمسابقات لیگ منوط به موافقت و صدور مجوز کتبی  چنانچه دعوت فدراسیون را نپذیرند    ،می شوند 

 اسیون می باشد .فدر

 

  



 

 

 نقل و انتقال : 

 که شامل موارد ذیل می گردد :  خروج بازیکن از یک باشگاه و ورود به باشگاه دیگر را نقل و انتقال می گویند 

 زمان آغاز و پایان نقل و انتقال را فصل نقل و انتقال می گویند.   •

قبل از  در بین تعطیالت دو فصل )   همچنین   وبعد از اتمام مسابقات هر سال می باشد  فصل نقل و انتقال در والیبال   •

 نیز می باشد.  بازیکنان خارجیامل شروع نیم فصل دوم( خواهد بود. فصل نقل وانتقاالت ش 

درخواست انتقال یا استخدام بازیکن جدید را باید دقیقاً مورد    ، در زمان نقل و انتقاالتری رویدادها  کمیته برگزا •

 بررسی قرار داده و در صورت کامل بودن قرارداد با ثبت آن موافقت نماید.  

 

والیبال   هیئت: قراردادی مورد تأیید کمیته برگزاری رویدادها است که کادر فنی و بازیکنان در محل    17تبصره  

قرارداد را امضاء و اثر انگشت آنها ثبت شده باشد و   هیئتاستان حاضر شده و در حضور نماینده تام االختیار  

ی را که از حداقل مبلغ تعیین شده کمتر هیچ گونه قلم خوردگی نداشته باشد ، کمیته برگزاری رویدادها قرارداد

الیبال و فدراسیون ثبت می شوند ازکل مبلغ قرارداد هر و   هیئترا ثبت نمی نماید. قراردادهایی که در  باشد

کارت منوط به پرداخت این مبلغ   IDبرای فدراسیون ، کسر وأخذ می گردد. دریافت    %  10بازیکن و کادرفنی  

هیئتهای استان می است. این مبلغ جهت رشد، توسعه وگسترش والیبال در سراسر کشور هزینه خواهد شد. 

 افتی به شهرستانهای دارای تیم در لیگ مساعدت نمایند. دری %2توانند از محل 

 

  

 ل پنجم : آئین نامه نقل و انتقال بازیکنان و کادر فنیفص

 



 

کلیه قراردادها بین باشگاه و بازیکن توافقی است ومیتواند از یک تا سه سال باشد) مالک شروع از زمان عقد قرارداد می    -5

درقرارد بعدی  سالهای  برای  آن  مبلغ  میزان  بایست  می  باشند  ازیکسال  بیش  قراردادها  چنانچه  .  باشد(.  ذکرشود  اد 

 درغیراینصورت یک ساله تلقی می گردد .  

ماه حداقل حقوق کارگری )بخشنامه سالیانه وزارت    12حداقل مبلغ قرارداد کلیه بازیکنان لیگ برتر آقایان برابر با   •

 کار(

نه وزارت  ماه حداقل حقوق کارگری )بخشنامه سالیا  6حداقل مبلغ قرارداد کلیه بازیکنان لیگ برتر بانوان برابر با   •

 کار(

ماه حداقل حقوق کارگری )بخشنامه سالیانه    6حداقل مبلغ قرارداد کلیه بازیکنان لیگ دسته اول آقایان برابر با   •

 وزارت کار(

ماه حداقل حقوق کارگری )بخشنامه سالیانه وزارت    3حداقل مبلغ قرارداد کلیه بازیکنان دسته اول بانوان برابر با   •

 کار(

ماه حداقل حقوق کارگری )بخشنامه سالیانه    3حداقل مبلغ قرارداد کلیه بازیکنان لیگ دسته دوم آقایان برابر با   •

 وزارت کار(

: مقصود از پایان هر سال پایان مسابقات لیگ است. چنانچه قرارداد سه ساله منعقد گردد پایان آن   18تبصره  

 مسابقات سال سوم خواهد بود.  خاتمه

مجروح    طی مدت قراردادبازیکنانی که بیش ازیکسال با باشگاه قرارداد منعقدمی نمایند چنانچه  :  19تبصره  

، باشگاه موظف است الباقی قراردادثبت شده در کمیته برگزاری رویدادها  شوندویاباشگاه باآنها لغوقراردادنماید  

می بایست  را نداشته باشد  چنانچه بازیکن تمایل به ادامه بازی درسالهای باقیمانده  .  را به بازیکن پرداخت نمایند

ادر فنی تا پایان  . کلیه قراردادهای باشگاه قهرمان لیگ برتر  با بازیکنان و ک  رددرضایت باشگاه اولیه جلب گ

 مسابقات باشگاههای آسیاوجهان به قوت خودباقی است. 

 



 

سال( ضمن حضور ولی قانونی    18باشگاه ها می بایست با بازیکنان جوان و نوجوان که به سن قانونی نرسیده اند )زیر    -6

  هیئتقرارداد تنظیم نمایند.  گشت  یا اثرانوالیبال استان، با توجه به مقررات مربوطه و ارائه رضایت نامه    هیئت بازیکن در  

  .  ولی را نیز درج نماید و اثر انگشت  امضاء همچنین  والیبال موظف است ذیل قرارداد امضاء شده اثر انگشت سبابه بازیکن و  

سال )در زمان عقد قرارداد( ، رضایتنامه و امضاء ولی بازیکن نداشته باشد هیچگونه    18  کمتر از   در صورتیکه قرار داد بازیکنان 

 اعتباری از نظر کمیته برگزاری رویدادها ندارد. 

انعقاد  سالگی اش به باشگاه اطالع دهد که قصد دارد قرارداد حرفه ای    18بازیکن موظف است سه ماه قبل از روز تولد    -7

بر اساس آن عمل کند. پس از این اعالم باشگاه باید با بازیکن وارد مذاکره شود تا در صورت توافق    تا از روز تولدش   نماید 

 طرفین قرارداد جدید منعقد نماید و آن بازیکن با قرارداد جدید مشغول به بازی شود.  

درخواست نمود  گاه جدیدی را  سالگی با باشگاه قبلی خود به توافق نرسید و تقاضای انتقال به باش   18اگر بازیکن پس از    -8

 .  رعایت نمایند  را 19صره  باشگاه وبازیکن موظف اند تب 

را برای حل  ضمن تقبل هزینه،موضوع    ناراضی بودند می توانند   کمیته برگزاری رویدادهااگر بازیکن و باشگاه از تصمیم    -9

 ید نماید.( ئباطی تأضشده را می بایست کمیته ان  )هزینه های انجامفدراسیون والیبال ارجاع دهند.  کمیته انضباطیاختالف به  

کمیته  پس از ثبت در  )فرم قرارداد در سایت فدراسیون قابل دسترسی است( و  نسخه تنظیم می شود    پنج قرارداد در    - 10

  ف والیبال مربوطه ، یک نسخه به باشگاه طر  هیئت ، یک نسخه به  کمیته برگزاری رویدادهایک نسخه به    برگزاری رویدادها

در صورت فراهم شدن زیر ساختهای شود.  می  تحویل داده  قرارداد، یک نسخه به امور مالی فدراسیون و یک نسخه به بازیکن  

 الزم برای ثبت الکترونیکی قراردادها، باشگاه ها موظفند کلیه قراردادهای خود را از طریق سامانه ثبت نمایند.

جبران اوقات    مرین و بازی، انضباط و اخالق و واهد بود که باشگاه در برابر تمفاد قرارداد از یک سو ناظر بر مزایایی خ  - 11

 و صرف انرژی برای بازیکن قائل می شود و از طرفی ناظر بر چگونگی تعهدات بازیکن نسبت به باشگاه می باشد.  فعالیت

کمیته  اعالم و گزارش یکی از طرفین به بازیکن به وظایف خود ناشی از مفاد قرارداد عمل ننماید، با  یا  هرگاه باشگاه و -12

مراتب در کمیته انضباطی فدراسیون والیبال مورد رسیدگی قرار می گیرد و کمیته مذکور می تواند تصمیم    برگزاری رویدادها

 مقتضی اتخاذ نماید.

تباط برقرار کند به شرط  هر باشگاه در فصل نقل و انتقال می تواند برای مذاکره در مورد عقد قرارداد با یک بازیکن ار   - 13

 اینکه بازیکن یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

 با باشگاهی قرارداد نداشته باشد.  •

 قرارداد او به اتمام رسیده باشد. •

 باشگاه خواهان، مجوز کتبی از باشگاه قبلی آن بازیکن داشته باشد. •

 بازیکن رضایت نامه باشگاه قبلی را داشته باشد. •



 

 فدراسیون والیبال آزاد اعالم شده باشد.  و مقررات وکمیته انضباطی  کمیته برگزاری رویدادهابازیکن با نظر   •

با یک باشگاه دیگر وارد مذاکره شود. حتی اگر این  ق ندارد بدون مجوز کتبی باشگاهش هیچ بازیکنی تحت قرارداد، ح -14

بازیکن صورت گیرد. در صور از طرف  مذاکره به طور غیرمستقیم و توسط نماینده  بازیکن  اثبات چنین حالتی  کمیته  ت 

 یته انضباطی معرفی می گردد و درباره وی تصمیم گیری خواهد گردید. به کم برگزاری رویدادها

هر باشگاهی که از طریق مربیان، مسئوالن و یا نماینده خود با یک بازیکن تحت قرارداد، مذاکره نماید، در صورت      -15

 بررسی و تصمیم الزم اتخاذ خواهد شد. طرف کمیته انضباطی  از موضوع  ،شدن مذاکره محرز 

چنانچه هر باشگاه یا بازیکنی در رسانه های گروهی نسبت به استخدام بازیکن یا انتقال به باشگاه دیگر ابراز عالقه    -16

ضباطی معرفی خواهد  به کمیته اننماید، مذاکره غیرمستقیم تلقی می شود و طبق این آئین نامه باشگاه و یا بازیکن خاطی  

 شد. 

چنانچه بازیکنی قبل از سپری شدن مدت قرارداد قصد جدایی از باشگاه را داشته باشد باید اعتراض کتبی خود را همراه    -17

کمیته  ارسال نماید.    انضباطیکمیته  با مدارک معتبر مانند آنکه باشگاه به تعهدات خود نسبت به بازیکن عمل نکرده است به  

 مطابق مقررات مربوطه اقدام خواهد نمود.  نسبت به بررسی و اتخاذ تصمیم  انضباطی

به باشگاه عمل نکرده است )مثالً در تمرینات یا مسابقات،   نسبت  چنانچه باشگاه نسبت به بازیکنی که به تعهدات خود -18

 به  قبل از سپری شدن مدت قرارداد قصد فسخ قرارداد با بازیکن را دارد باید مراتب را کتباًو  تیم را همراهی نکرده است(  

بایستی طبق مقررات موضوع را مورد بررسی قرار    مذکورکمیته  ارائه نماید.    کمیته برگزاری رویدادهاهمراه مدارک معتبر به  

 در این خصوص اعالم نظر نماید. های مربوطه کمیته انضباطی طبق آئین نامه  و  دهد 

تواند  تا پایان نیم فصل اول نمی تکمیل نماید    نتواند   را   روز مانده به مسابقات بازیکنان خود   15چنانچه باشگاهی نتواند تا    - 19

 قرارداد جدیدی را ثبت نماید. 

پس از پایان نیم فصل اول تیم ها مجازند تا قبل از شروع نیم فصل دوم نسبت به عقد قراردادهای جدید اقدام نمایند    - 20

فقط با نظر کمیته برگزاری    با آغاز نیم فصل دوم بازیکن به تیمی اضافه نخواهد شد حتی اگر جای خالی داشته باشند و  

کمیته پزشکی فرد توسط    مصدومیت  تأئید اقدام گردد.  واند بطور استثناء  می تبازیکن مصدوم    جایگزینی  رویدادها در خصوص

 فدراسیون میسر می باشد.

نسبت به    نفر را از لیست کسر و   5در نیم فصل دوم باشگاه ها مجاز هستند پس از توافق با بازیکنان خود حداکثر    - 21

 جایگزینی آن اقدام نماید.

و در صورت مشاهده باشگاه به  اد ارائه شده به فدراسیون تخلف محسوب می شود  مالی مغایر با قراردداشتن قرارداد    - 22

 جریمه و بازیکن یک فصل محروم می گردند. میزان دو برابر بیشترین قرارداد منعقد شده باشگاه با آن بازیکن،

 گردد.   در صورتیکه بازیکن همزمان با دو باشگاه در یک فصل قرارداد منعقد نماید یک سال محروم می  -23



 

برگه قرارداد مبتنی بر آئین نامه نقل و انتقاالت فدراسیون و دستورالعمل های جاری تنظیم گردیده    موضوع قرارداد :   -24

 می نمایند. با آگاهی کامل به موارد فوق اقدام به انعقاد قرارداد   ن و امضاء کنندگا

والیبال )مطابق فرم مصوب فدراسیون والیبال(    هیئتباشگاه و بازیکن /کادرفنی موظفند بر اساس فرم تهیه شده از طرف  

قراردادی که حداقل مدت آن یک فصل و حداکثر سه فصل مسابقاتی باشد تنظیم و مبادله نماید.)تاریخ شروع و خاتمه  

 همکاری می بایست با توجه به زمان فصل نقل و انتقال در قرارداد ذکر شود.( 

 تعهدات باشگاه : 

 الی که در متن قرارداد دقیقا ذکر شده است.انجام کلیه تعهدات م •

 فراهم کردن کلیه امکانات و وسایل برای انجام تمرین.  •

 تامین کلیه وسایل شخصی الزم برای بازیکن/کادر فنی جهت انجام تمرین و مسابقه در حد استاندارد قابل قبول.  •

 ک مسافرت ها و.... .تامین امکانات الزم برای انجام مسابقات از جمله : تشکیل اردو و تدار •

 تامین و تدارک بیمه درمانی و حوادث برای بازیکن در مدت قرارداد.  •

 کادر فنی از کلیه تغییراتی که احتماال در مقررات نقل و انتقاالت به وجود آمده است. و    مطلع کردن بازیکن  •

 کادر فنی :و   تعهدات بازیکن

  حضور داشته طرف باشگاه تعیین می شود  کلیه مسابقاتی که ازکادرفنی باید با تمامی توان خود در و بازیکن  •

 ر تمامی جلسات تمرین و مسابقه که از طرف باشگاه تعیین می شود، شرکت کند.و همین طور د

کادر فنی متعهد است که در تمامی مسابقات دقیقا مقررات را رعایت کرده و در اختیار باشگاه بوده  و    بازیکن •

کادرفنی ابالغ می کند را رعایت  و    ی مربوط به والیبال که باشگاه تعیین و به بازیکنو کلیه مقررات انضباط

 . نماید 

  کادر فنی نمی تواند بدون موافقت باشگاه در طول مدت قرارداد در تمرینات یا مسابقات هیچ تیم و    بازیکن •

کادر فنی  و   بازیکن  کادر فنی تخلف محسوب شده وو  شرکت کند، در غیر این صورت اقدام بازیکن  باشگاهی

 مشمول جریمه می گردد. 

است در صورت بروز هر نوع بیماری، مراتب را فورا به باشگاه اعالم کند و باشگاه    متعهد کادر فنی  و    بازیکن •

کادر فنی را تحت نظر مراقبت های پزشکی قرار دهد، کلیه هزینه های معالجات به عهده  و   باید سریعا بازیکن

ب به عهده    افراد مذکوریماری  باشگاه است.چنانچه  قرارداد منتهی شود هزینه طول درمان  انقضای مدت  به 

کادر فنی بیماری خود را اطالع ندهد شامل این شرایط نبوده و غیبت  و   باشگاه مربوطه است.)چنانچه بازیکن

 او موجه تلقی نمی شود.( 



 

برابر    و   یر این صورت تخلف محسوب عدم حضور در جلسات تمرین و مسابقه با نظر پزشک باشگاه است و در غ •

 مقررات اقدام خواهد شد. 

مرجع رسیدگی به اختالفات ناشی از قرارداد، کمیته انضباطی فدراسیون والیبال می باشد و طرفین  رسیدگی به اختالفات :  

با امضاء قرارداد صالحیت این کمیته را به عنوان داور مرضی الطرفین در کلیه موارد پذیرفته اند و رای صادره که به امضاء  

 طرفین الزم االجراست.برای رئیس کمیته انضباطی رسیده و توسط فدراسیون والیبال 

دسته    و   بازیکن بزرگسال لیگ برتر   6، می توانند از حداکثر    بازی می کنند دسته یک    و باشگاه هایی که در لیگ برتر    - 1

 این قانون شامل بازیکنان آزاد نمی باشد. یک استفاده نمایند . 

خدمت -2 مسابقات  فصل  طول  در  که  محسوب    سربازی  بازیکنانی  آزاد  بازیکن  رسد  می  اتمام  به   آنها 

به    می بایستی اگر تعهدید و در فصل نقل و انتقاالت می تواند باشگاه جدیدش را انتخاب نماید مشروط بر اینکه  می گرد 

 باشگاهی دارند به آن عمل نمایند. 

میشوند:  20تبصره   اعالم  منحل  که  برگزا  باشگاههایی  کمیته  تأئید  به  آنان  انحالل  رسد و  می  رویدادها    ری 

بازیکنان آنها آزاد اعالم می گردند و شرایط جذب آنها را کمیته برگزاری رویدادها مشخص می نماید .  بازیکنان  

 سرباز جزء سهمیه محسوب می شوند . 

: چنانچه باشگاهی از بازیکن مشمول یا سرباز غایب ) بازیکنی که از مدارک جعلی برای اینکه خود    21تبصره  

غیر مشمول نشان دهد ( استفاده نماید در تمام مسابقاتی که بازیکن مشمول در آن بازی کرده است نتیجه را  

 . مسابقه سه بر صفر باخت فنی اعالم خواهد شد

توافق    هماهنگی و موافقت کمیته برگزاری رویدادها  و  با تأئید هیئت والیبال استان مربوطهباشگاههایی که در یک استان    -3

 می بایست با بازیکنان به توافق برسند و :  در همان استان فعالیت داشته باشند   دیگری با نام باشگاهی می کنند 

کمیته  به تا نیم فصل به عهده باشگاه اولیه خواهد بود و ارائه مستندات  تسویه حساب کلیه بازیکنان و کادرفنی را   •

 . برگزاری رویدادها

خواهد بود. اما    بر اساس این آئین نامهدر حالت فوق بازیکنان آن تیم آزاد نمی باشند و شرایط گرفتن بازیکن   •

چنانچه باشگاهی در یک استان منحل شود عالوه بر رعایت موارد فوق الذکر بازیکنان آن تیم آزاد خواهند بود و  

 جایگزینی تیم جدید را فدراسیون والیبال مشخص می نماید .  

 

 



 

 : نقل و انتقال کادر فنی  - 28ماده 

(  کمک مربی، فیزیوتراپ، پزشک  2سر مربی،    :شامل  ) که  کادر فنی  باشگاه ها در صورتی حق استخدام یک فردا را به عنوان  

 دارند که :  

ضمناً مدارک  والیبال باشند.      دارای گواهینامه مربیگری بین المللی  لیگ برتر و سرمربی لیگ دسته اول باید   مربیانکلیه    -1

 فیزیوتراپ وپزشک بایستی به تائید کمیته پزشکی فدراسیون برسد .  

 تأئید گردد. درجه مربیگری افرادی که خارج از کشور مدرک اخذ کرده اند، باید توسط کمیته آموزش فدراسیون والیبال    -2

 در قرارداد وی با باشگاه نوشته شود.    موارد استخدامی مربی -3

فدراسیون والیبال به ثبت برسد. در غیر  والیبال استان و کمیته برگزاری رویدادها    هیئت  بایستی دراین قرارداد استخدام    -4

 این صورت فاقد اعتبار است.  

 شرایط فسخ قرارداد از سوی طرفین در متن قرارداد به روشنی ذکر شده باشد. -5

و    معتبرورتیکه سرمربی، مربی و مربی بدنساز یا پزشک با باشگاه دیگر قرارداد داشته باشد و آن قرارداد همچنان  در ص-6

و بالدرنگ به هر دو باشگاه اطالع    ه دنمو قرارداد جدید را ثبت ن  کمیته برگزاری رویدادهاوالیبال استان و    هیئتنافذ باشد،  

   داده خواهد شد.

 بدنساز، تمرین دهنده، روان شناس، آنالیزور، کارشناس تغدیه و ماساژور. سرپرست، شامل : عوامل اجرایی هر تیم -7

 کلیه قراردادها بین باشگاه و  توافقی است و -7

ماه حداقل حقوق کارگری )بخشنامه سالیانه وزارت    12لیگ برتر آقایان برابر با    کادر فنیحداقل مبلغ قرارداد کلیه   •

 کار(

ماه حداقل حقوق کارگری )بخشنامه سالیانه    6آقایان برابر با    دسته اوللیگ    کادر فنیحداقل مبلغ قرارداد کلیه   •

 وزارت کار(

ماه حداقل حقوق کارگری )بخشنامه سالیانه    3آقایان برابر با    دسته دوملیگ    کادر فنیحداقل مبلغ قرارداد کلیه  •

 (وزارت کار

 تقاضای ابطال قرارداد را داشته باشند. در صورتیکه:    کمیته برگزاری رویدادها هر یک از طرفین می توانند به صورت کتبی از  

 اعالم موافقت از سوی طرفین مبنی بر فسخ قرارداد، که سپس قرارداد فی مابین لغو می گردد.  -1

 .انقضاء مدت قرارداد در صورت  -2

پس از تأئید   کمیته برگزاری رویدادهادر صورت عدم انجام تعهدات توسط مربی بدون دالیل موجه و مورد پذیرش  -3

 کمیته انضباطی. 



 

اشگاه بر طبق قرارداد به تعهداتش در خصوص کادر فنی عمل نکرده باشد که در این صورت بر اساس نظر کمیته  ب -4

   ل خواهد شد.تصمیم گیری و عم انضباطی 

ی  با موافقت باشگاه و فدراسیون والیبال در خارج از کشور دوره آموزش   فنی   کادر  اعضای  ازیک    هر   در مدت زمانی که  -5

 طی می کند، جزئی از مدت زمان قرارداد باشگاه محسوب می شود.   را

در کمیته    میته برگزاری رویدادهاکهرگونه اختالف میان طرفین قرارداد )باشگاه و هر یک از کادر فنی( پس از شکایت به  

 : انضباطی فدراسیون والیبال مورد بررسی قرار می گیرد

 داده شود.  تحویل  فدراسیوناین شکایت باید به صورت کتبی به دبیرخانه   -1

روز بعد از دریافت شکایت موضوع را با حضور    دهو کمیته انضباطی موظف است حداکثر    کمیته برگزاری رویدادها  -2

 ابالغ نماید.   اتخاذ تصمیم را  نمایندگان قانونی آنها بررسی کرده و طرفین و یا 

 اعالم نظر کند :و کمیته انضباطی فدراسیون والیبال پس از رسیدگی می تواند در موارد زیر  کمیته برگزاری رویدادها

 حکم بر ابطال قرارداد استخدام را بدهد. -1

 کند.  هر یک از طرفین را به پرداخت جریمه محکوم  -2

 هر حکم دیگری که مناسب بداند صادر نماید.   -3

  



 

 

 : شرایط فرهنگی –29ماده 

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.  -1

 نداشتن سوء پیشینه.  -2

 عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان.  -3

 کشور در حوزه ورزش.پایبندی به سیاست ها، قوانین و مقرارت  -4

 رسیده است.  بازیکنان و کادر فنی ، که به رویت و امضای باشگاهرعایت مقرارت ورزشی  -5

پرهیز از حرمت شکنی و ارتکاب اعمال توهین آمیز در قبال مدیران، کادر فنی و اجرایی، مربیان، ناظران،داوران،   -6

 تیم ها، هواداران و اصحاب رسانه.

 فرهنگی اعالم شده از سوی باشگاه.  مشارکت فعال در برنامه های  -7

 پرهیز از تبانی و شرط بندی به هر نحو ممکن.  -8

 اجتناب از مدل های نامتعارف آرایشی و پیرایشی و پرهیز از خالکوبی)یا پوشاندن خالکوبی های قبلی(.  -9

 رعایت شئونات اسالمی در فعالیت های رسانه ای، به ویژه شبکه های اجتماعی مجازی.  -10

 نشر اخبار و تبلیغات رسانه های معاند.  پرهیز از باز -11

 کلیه قوانین و مقررات جاری کشور.   تبعیت کامل از -12

 

  

 ل ششم : الزامات اخالقی و فرهنگی فص



 

 

ناظر یا ناظرین مسابقه می تواند از بین داوران بین المللی که در حال حاضر قضاوت نمی کنند و کارشناسان خبره که  مورد  

فدارسیون    و داوری  فنی  انناظر  .  والیبال می باشند توسط کمیته برگزاری رویدادها انتخاب ومعرفی می شوند تأیید فدراسیون  

کمیته برگزاری    به   آنالین  فرمهای مربوطه را تکمیل و   ساعت پس از پایان بازی   2مسابقه حداکثر تا  والیبال در پایان هر  

 وکمیته داوران تحویل خواهد داد.   رویدادها

ه تشخیص داور و ناظر ویاسرپرست فنی فدراسیون ، شرایط سالن ، برای برگزاری مسابقه قابل اجرا و یا ادامه نباشد چنانچه ب

با هماهنگی رئیس کمیته برگزاری  کمیته برگزاری مسابقه ، در جلسه ای که با حضور سرپرستان تیمها تشکیل خواهد شد  

 .صمیم گیری و اقدام خواهند نمودنسبت به عدم برگزاری یا اجراء مسابقه ترویدادها 

 ناظران:  – 30ماده 

مسابقات  انمی بایست به منظور نظارت بر رقابت های لیگ اسامی ناظر  کمیته برگزاری رویدادهاپیش از آغاز هر فصل    -1

 فدراسیون والیبال ارائه نماید.رئیس  لیگ برتر و دسته یک را برای تأیید به  

و    مقررات داوری   آشنایی کامل به   و  که سابقه اجرایی در والیبال را داشته باید از افراد کارشناس و خبره والیبال    ان ناظر  -2

 انتخاب و معرفی شوند.  دارند، را  مسابقات

را از    و دسته یک در لیگ برتر    یا تعدادی از ناظرین  فدراسیون والیبال می تواند در هر زمان که تشخیص دهد نام یک  -3

 ت اعالم شده خارج یا به آن اضافه نماید.لیس

هر    فنی و داوری  والیبال، ناظرین  یا دبیر کل فدراسیون  فدراسیون  رئیس  پس از تأئید    کمیته برگزاری رویدادهارئیس    -4

اعالم می نماید. ناظرین   آنان مشخص کرده و به    ساعت قبل از برگزاری مسابقه   72تا    دیدار را بر اساس شرایط مسابقه

کمیته برگزاری  موافقت یا عدم موافقت خود را به    ساعت پس از دریافت پیشنهاد  24و ظرف مدت    تخب باید بی درنگ من

 اعالم نمایند.  رویدادها

دستورالعملهای تصویب شده دستمزد و هزینه های ناظرین را تنظیم و  بر اساس  می بایست    کمیته برگزاری رویدادها-5

 فدراسیون پرداخت نماید.توسط امور مالی 

 

 

 هفتم : ناظران و داوران  فصل



 

 :  وظایف ناظرین  – 31 ماده

 :   ذیل رعایت شودباید موارد  مسابقه از اعالم موافقت ناظر برای نظارت یک   پس

 ساعت قبل از زمان رسمی آغاز مسابقه به همراه داور اول و دوم در محل برگزاری مسابقه حضور داشته باشند.   24حداقل    - 1

 در مورد مناسب بودن شرایط سالن مسابقه تصمیم گیری نماید.    پس از بازدید   مسابقه حداکثر صبح روز   -2

کمیته  رئیس   هماهنگی داور اول و دوم مسابقه و   سابقه و شرایط موجود ضمن اعالم به در صورت نامناسب بودن سالن م - 3

 ند.  خیر در زمان شروع مسابقه را بدهبرگزاری رویدادها دستور به تعویق افتادن یا تأ

پزشک و    نیروی انتظامی ،   آخرین بازدید و اعالم نظر باید یک ساعت قبل از شروع مسابقه انجام شود و مطمئن شود  -4

تحت هیچ شرایطی مسابقه بدون حضور نیروی انتظامی، پزشک و آمبوالنس برگزار  د. نآمبوالنس در محل مسابقه حضور دار

 نخواهد شد.

  نموده  شده  تکمیل مشخص    کمیته برگزاری رویدادهافرم های مربوطه که توسط    پس از اتمام مسابقه در اسرع وقت و    - 5

 ارائه دهند.   صورت آنالین به کمیته برگزاری رویدادهاو به 

 خیر در زمان شروع مسابقه را  گزارش نماید.  هرگونه تأخیر در ورود تیم ها و تأ -6

 بقه را گزارش نماید.  عملکرد داوران مسا -7

و نماینده اداره    هیئت والیبال استان موظف است صبح روز مسابقه جلسه هماهنگی را با حضور رئیس یا دبیر    هیئت الزاماً    - 8

کل ورزش و جوانان، ناظر فدراسیون ، سرپرستان تیمها ، نیروی انتظامی و حراست و سرپرست مسابقه )معرفی شده از سوی  

 یند .  ( برگزار نماهیئت

، بازیکنان، داوران، مربیان و تماشاگران، مسئوالن    توسط باشگاهها  و مقررات فدراسیون را که   هرگونه تخلف از قوانین  ناظر   -9

 .  رخ دهد را باید به کمیته برگزاری رویدادها گزارش نماید مسابقه برگزاری 

   نماید .  اعالمعالم وبه کمیته برگزاری رویدادها را به روابط عمومی امسابقات پس ازپایان مسابقه بالفاصله نتیجه -10

درصورت عدم حضورنیروی انتظامی یا یگان ویژه ، پزشک وآمبوالنس درساعت مقرر ناظر با هماهنگی رئیس کمیته    - 11

ته  برگزاری رویدادها می تواند اقدام به تأخیر یا تعطیل مسابقه نماید . مراتب باید از طریق ناظر جهت رسیدگی در کمی

 انضباطی به کمیته برگزاری رویدادها گزارش شود. 

فرم ارزیابی کیفی محل برگزاری مسابقات قبل از شروع بازی تکمیل و پس از اتمام بازی به همراه کلیه مدارک به  -12

 صورت آنالین به کمیته برگزاری رویدادها اعالم گردد. 

  



 

 : داوران مسابقه -32ماده 

رقابتهای لیگ برتر، لیگ دسته    کمیته داوران فدراسیون والیبال اسامی داوران واجد شرایط را برایپیش از آغاز هر فصل،    -1

 نموده و به کمیته برگزاری رویدادها معرفی نمایند.مشخص  دسته دوم  یک و 

داوران خواهد   داوران تعیین شده باید در لیست داوران ملی و بین المللی باشند و توانایی بقیه داوران به تشخیص کمیته   -2

 بود. 

یک  و کمیته داوران می تواند در هر زمان که تشخیص دهد، نام    کمیته برگزاری رویدادهافدراسیون والیبال با هماهنگی    -3

 داور یا تعدادی از داوران را از لیست اعالم شده خارج یا به آن اضافه نماید. 

دار را بر اساس شرایط مسابقه مشخص کرده و به آن ها را اعالم  کمیته برگزاری رویدادها و کمیته داوران، داوران هر دی   - 4

 می کند. داوران منتخب باید بی درنگ موافقت یا عدم موافقت خود را اعالم نمایند 



 

 :  وظایف داوران -33 ماده

 برای قضاوت یک دیدار، موارد ذیل باید رعایت شود:  اول  پس از اعالم موافقت داور 

   FIVBمقررات بین المللی  -1

 مقررات فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران  -2

 و کمیته داوران   لیگ آئین نامهضوابط و   -3

و هزینه های داوران    دستمزدتصویب شده توسط فدراسیون والیبال  بر اساس دستورالعمل های    کمیته برگزاری رویدادها  -4

  می نماید . پس از نیم فصل پرداخت  "ترجیحا فدراسیون والیبال امور مالی  را تنظیم و توسط 

 . روز قبل از مسابقه فدراسیون معرفی و اعالم حضور خویش به ناظر  -5

 ساعت قبل از زمان رسمی آغاز مسابقه به همراه داور دوم در محل برگزاری مسابقه حضور داشته باشد.   24حداقل   -6

 د. نتصمیم گیری نمایبه همراه ناظر حداکثر صبح روز مسابقه در مورد مناسب بودن شرایط سالن مسابقه  -7

دستور به تعویق افتادن   و کمیته برگزاری رویدادها  سیون در صورت نامناسب بودن سالن مسابقه، با هماهنگی ناظر فدرا -8

 د. آخرین بازدید و اعالم نظر باید یک ساعت قبل از شروع مسابقه انجام شود.  نیا تاخیر در زمان شروع مسابقه را بده

 دستور به آماده نمودن امکانات فنی سالن مسابقه را بدهند.  ، در صورت نیاز  -9

 . مورد بررسی قرار دهد کمیته برگزاری رویدادها بر اساس ا نوع توپ های مسابقه ر -10

 .می باشد   کمیته برگزاری رویدادها   برنامه   لباس های بازیکنان مطابق اعالم رنگ و مشخصات  که    ند اطمینان حاصل نمای  - 11

اور اول می تواند  اطمینان حاصل نماید که لباس توپ رسانها با لباس دو تیم شباهت نداشته باشد. در غیر این صورت د  -12

 دستور تغییر لباس توپ رسانها را بدهد.

دارای بج مرتبط با درجه داوری خود در    بایستی  همه داوران  و  ن کرده و کنترل نماید یمحل استقرار داوران خط را تعی  -13

 باشند.یک   از داوران ملی و درجهخط نگهدار و منشی داوران در مسابقات لیگ برتر می بایست   .یابند مسابقه حضور  

 اطمینان حاصل نماید  که از پرچم های مناسب برای داوران خط در مسابقه  استفاده شود .  -14

برنامه کامل شروع مسابقه )پروتکل( راطبق مقررات    -15 بایست  کمیته داوران وکمیته  داور اول به همراه داور دوم می 

 انجام دهند.برگزاری رویدادها 

 والیبال میزبان در اختیار وی قرار داده است کنترل نماید.  هیئتکه   کیفیت امکانات وتجهیزات برگزاری مسابقات را - 16

 ز لباس داوری تأئید شده از سوی کمیته داوران فدراسیون. استفاده ا -17

 و ممانعت از تأخیر در زمان شروع مسابقه. وضعیت سالن مسابقه  بررسی    -18

 باشد و برطرف نماید.که موجب تاخیر در انجام، شروع و ادامه مسابقه شده  مشکالت احتمالیهرگونه  بررسی -19

 . هاهرگونه تغییر در لباس تیم گزارش   -20



 

 . و اخراجی بازیکنان اخطاریگزارش   -21

 .عملکرد داور دوم و داوران خط نگهدارنظارت بر  -22

 را ممانعت و گزارش نماید. هرگونه تخلف از قوانین توسط باشگاهها، بازیکنان، مربیان و سایر مسئوالن مسابقه  -23

 ماید. را ممانعت و گزارش ن هرگونه تخلف از مقررات فدراسیون والیبال  -24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

فدراسیون     PLAY CLEANدر راستای مبارزه با پدیده مذموم دوپینگ و حفظ سالمت بازیکنان و اجرای هر چه بهتر شعار

والیبال جمهوری اسالمی ایران هم مبنای خود را بر آموزش کلیه مخاطبین خود در هر سطحی نهاده و بر آن اصرار می ورزد  

و در این راستا کمیته پزشکی خود را موظف نموده تا باهمکاری فدراسیون پزشکی ورزشی و نادو کالس های آموزشی تئوری  

و گواهی الزم را صادر نماید. کلیه باشگاها در هر سطحی موظف به اجرا و در اختیار قرار  و عملی را برای کلیه اعضا اجرا  

 دادن اعضا و امکانات الزم در این راستا هستند.   

 کادر پزشکی تیم ها  شامل پزشک ، فیزیوتراپیستو ماساژور تیم است.   (1

 اهی به فدراسیون والیبال می باشد.هر باشگاه موظف به معرفی یک پزشک یا فیزیوتراپ با مدرک معتبر دانشگ  (2

قرار داده شده به    FIVBکلیه اعضا کادر پزشکی و مربیان بدن ساز می بایست گواهی آموزش دو پینگ را که در سایت  (3

 کمیته برگزاری رویدادها حین عقد قرارداد ارائه نمایند.

 

 

 هشتم : بیمه ورزشی، تجهیزات پزشکی و کنترل دوپینگ   فصل



 

 بیمه ورزشی :  -34ماده 

کلیه باشگاههای لیگ برتر، دسته اول،دسته دوم،زیرگروه،جوانان،نوجوانان و... می بایست اقدام به بیمه کردن بیمه   -1

ورزشی کامل بازیکنان، مربیان ، کادر فنی و کلیه کارآموزان کانونهای والیبال خود نموده و کپی آن را به کمیته  

 برگزاری رویدادها ارائه دهند.  

ر  مجازند بازیکنان خود را به طور ادواری کنترل دوپینگ نمایند . می بایست جهت آشنایی  باشگاههای لیگ برت -2

کادر فنی و بازیکنان به حقوق خود در رابطه با قوانین ضد دوپینگ و حفظ روحیه بازی پاک و جوانمردانه در خالل  

هماهنگی کمیته پزشکی اجرا نموده  کلیه مسابقات حداقل دو جلسه آموزش دوپینگ را برای کادر فنی و بازیکنان با  

و پزشکان و فیزیوتراپیست های خود را در این خصوص برای همکاری  با کمیته پزشکی فدراسیون و نادو موظف  

 نمایند. 

کمیته برگزاری رویدادها می تواند درهر زمانی که صالح بداند بازیکنانی که در رده های مختلف مسابقات والیبال   -3

درخواست کنترل دوپینگ نمایند . چنانچه بنا به تشخیص  آزمایش دوپینگ قرار دهد و یا    حضور دارند را مورد 

کمیته برگزاری رویدادها با همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی،چنانچه بازیکنان تیمی از مواد ممنوعه )دوپینگ(  

را کمیته انضباطی  استفاده نموده باشند آن بازیکن طبق نظر کمیته کنترل دوپینگ محروم و تصمیمات بعدی  

  با دوپینگ   بر اساس قوانین رایج ستاد مبارزه اتخاذ می نماید و چنانچه کادرفنی دخالت داشته باشد کمیته انضباطی  

 مورد آن تصمیم گیری می نماید .  در 

چنانچه بازیکنی حاضر به آزمایش کنترل دوپینگ نشود، با وی مانند یک بازیکن دوپینگی برخورد خواهد شد و   -4

 م جرائم اعالم شده در این آئین نامه در مورد وی و باشگاه مربوطه اعمال خواهد شد. تما

چنانچه بازیکنی دوپینگی شناخته شود می بایست کلیه ضررهایی که به باشگاه مربوطه وارد نموده است را جبران   -5

از شکایت باشگاه به عهده    از کل قرارداد خود را به فدراسیون پرداخت نماید . تصمیم گیری این مورد بعد   % 20و  

 کمیته برگزاری رویدادها و کمیته انضباطی فدراسیون والیبال می باشد.

هر باشگاه موظف به تهیه و نگهداری آمار و اطالعات پزشکی )شامل پرونده پزشکی، معاینات پیش از فصل، معاینات   -6

ن فصل( مربوط به افراد تیم و ارائه آن به  دوره ای، گزارش آسیب ها، سوابق دوپینگ، تعداد بازی های بازیکن در آ 

 کمیته پزشکی فدراسیون می باشد.

: در مورد بازیکنان ملی و آن دسته از بازیکنانی که در بانک اطالعاتی تیم ملی قرار می گیرند می 22  تبصره 

و کمیته پزشکی   به کمیته پزشکی فدراسیون منعکس  را  بالفاصله مراتب  باشگاهها  را در بایست  فدراسیون 

 جریان کلیه اقدامات درمانی و بازتوانی بازیکن قرار دهند. 



 

هر زمان که باشگاهی بازیکنی را به باشگاه دیگر انتقال دهد می بایست اطالعات و پرونده پزشکی آن بازیکن را نیز   -7

 تحویل باشگاه جدید بدهد.

شکی برای پزشکان و یا فیزیوتراپیست های خود  باشگاهها ملزم به تامین حداقل تجهیزات پزشکی در قالب کیف پز -8

 هستند.

باشگاه ها موظفند در صورت بروز سانحه که منجر به آسیب دیدگی بازیکن و یا کادر فنی گردیده است حداکثر   -9

 روز مراتب را به سازمان بیمه گر و کمیته پزشکی فدراسیون اعالم نماید. 5ظرف 

ف لیست کلیه مکمل های ورزشی را به کمیته پزشکی فدراسیون اعالم  باشگاه ها مکلف می باشند قبل از مصر -10

 نمایند. 

  



 

 

 :   رعایت نمایند را ذیل  باشگاههای میزبان می بایست موارد 

برای برگزاری مسابقه را مشخص  (check listطبق مشخصات اعالم شده کمیته برگزاری رویدادها ) سالن استاندارد    - 1

اعالم نمایند. این سالن باید مجهز به امکانات بهداشتی، گرمایشی و   کمیته برگزاری رویدادهاکرده و پیش از شروع فصل به  

 سرمایشی در فصل های مختلف باشد. 

  ی برگزاری مسابقات لیگ ده برامی تواند قبل از شروع فصل از سالن های اعالم ش   کمیته برگزاری رویدادهانماینده    -2

از طریق    های استانها و باشگاههای میزبان  هیئتبرای اصالح امور سالن ها به    کتباً  بازدید به عمل آورده و پیشنهادات خود را

 .ابالغ نماید  کمیته برگزاری رویدادها

نها می بایست در اسرع وقت  ن ارسال کرده و آشگاههای میزباها و با  هیئتوالیبال این گزارش ها را برای  فدراسیون    -3

 نسبت به رفع  نواقص سالن اقدام نمایند.

کتباً به کمیته برگزاری رویدادها و قبل از مسابقه   لیگو قبل از شروع  انتخاب والیبال استان  هیئت سرپرست مسابقه را -4

 و داور اول مسابقه معرفی نماید.    و به ناظر

والیبال میزبان انتخاب می شود کلیه موارد برگزاری یک    هیئت: سرپرست هر مسابقه که از طرف  23تبصره  

مسابقه رسمی را با ناظر کمیته برگزاری رویدادها و داوران مسابقه هماهنگ کرده و انجام می دهد، سرپرست  

 مسابقه مسئول اجرای نظرات نمایندگان و ناظران فدراسیون والیبال می باشند. 

موظف است با همکاری نیروی انتظامی از ورود هرگونه طبل ، بوق ، بلندگو ، شیپور و    : سرپرست  24صره  تب

هرگونه وسایل آزاردهنده جلوگیری نماید . در غیراینصورت باتشخیص ناظر فدراسیون تصمیم گیری خواهد  

 شد . فقط ورود تمپو آزاد است . 

 معرفی کرده و به آنها ابالغ نماید.   و داوران اول و دوم به ناظران  داوران خط و منشی مسابقه را  -5

 اقدام نماید.   حداکثر تا یک ساعت قبل از شروع مسابقه نسبت به آماده کردن توپ رسان ها با شرایط مطلوب  -6

 عوامل اجرایی و تدارکاتی مورد نیاز مسابقه را انتخاب و به آنها ابالغ نماید.  -7

 با حضور نیروی انتظامی برقرار نماید.  در داخل و خارج از سالن یم میهمان را امنیت کامل مسابقه و ت -8

 امکانات مناسبی برای رسانه های گروهی مهیا نماید.  -9

 جایگاه مناسبی برای مفسران و گزارشگران تلویزیون و رادیو ایجاد نماید.   -10

 مهیا نماید.  و رادیویی یونی میکروفون شبکه های تلویز محل هایی برای استقرار دوربین و   -11

 نهم : وظایف باشگاه ها و هیئت های میزبان  فصل



 

 آماده نماید.  حل مشخصی را برای تماشاگران کم تواندر سالن مسابقه م   -12

کف و  ضمن تالش جهت پخش مستقیم می بایست با فدراسیون والیبال جهت تبلیغات  وباشگاه میزبان  استان    هیئت   - 13

 نماید.  یزمین هماهنگ پیرامون 

همان برای استقرار دوربین آنالیزور و شخص آنالیزور تیم م  کمیته برگزاری رویدادهااظرمحل مناسبی را با هماهنگی ن  - 14

 مهیا نماید.) ترجیحاً در پشت تابلوهای تبلیغاتی منطقه سرویس( 

اینکه:    25تبصره   به  لیگ برتر و دسته اول منحصراً در اختیار فدراسیون    حق  نظر  والیبال  پخش مسابقات 

می بایست    ضمن هماهنگی با صدا و سیمای استان  والیبال می باشد باشگاهها الزاماً در پخش مستقیم تلویزیونی

قیم )شبکه  با فدراسیون والیبال همکاری الزم را بعمل آورند . اما باتوجه به توافق به عمل آمده درپخش مست

والیبال و    %60سه(   والیبال  %40میزبان و    %60میزبان و در پخش استانی    %40فدراسیون  از محل   فدراسیون 

انضباطی    تبلیغات کمیته  و  یابی  بازار  کمیته  ازطرفین  یکی  همکاری  عدم  صورت  در   . داشت  خواهند  سهم 

 راسیون اعالم می نماید. فدراسیون تصمیم گیری می نماید . نحوه تبلیغات را روابط عمومی فد

را که در    کمیته برگزاری رویدادهاهای میزبان می بایست، هرگونه تخلف از کلیه قوانین و مقررات والیبال و    هیئت   -15

اول و   برتر، دسته  لیگ های  افتد   دسته دوم جریان مسابقات  و   اتفاق می  برطرف  مانع شده وسریعاً  به    را  اسرع وقت  در 

 .   فدراسیون والیبال گزارش نمایند 

حق الزحمه سرپرست مسابقه )یک نفر(، سرپرست سالن )یک نفر(،    می بایستی،  هیئتباشگاه میزبان با هماهنگی    -16

نفر(  ، پزشکیار )یک  تأمسؤل کمیته داوران  نفر(، خط نگهدار )، مسئول  نفر(، کمک    4سیسات )یک  نویسنده )یک  نفر(، 

     توپ جمع کن   ، ()یک نفر( و مسئول تابلو امتیازات )یک نفر(، تی کش)حداقل چهارنفرگوینده سالن  سنده )یک نفر(،  نوی

کمیته برگزاری    مقرراتنفر( برای لیگ برتر و دسته اول در صورتیکه در محل مسابقه حاضر بوده و وظایف محوله را طبق    6)

به حساب اعالم شده  اتمام مسابقه    پس از  عمل پرداخت عوامل اجرایی مسابقاتبر اساس دستورال  انجام داده باشند،  رویدادها

 از سوی افراد واریز شود. 

: فروش بلیط انحصاری ودراختیار باشگاه می باشد . باشگاههایی که امکان بلیط فروشی را ندارند   26تبصره  

را محاسبه و در اختیار هئیت والیبال قرار دهند و یا با    16  بندمی بایست قبل از شروع فصل هزینه های ماده  

 توافقنامه امضاء نمایند.   هیئت

پزشک و   ، در خصوص تامین حضور هر دیدار لیگ داقل یک ساعت قبل از شروع هیئت والیبال و باشگاه میزبان باید ح -17

 .  اقدام نماید را  انتظامینیروی همچنین یک دستگاه آمبوالنس و 

 باشگاه میزبان موظفبه نصب و ضبط کلیه بازی ها از نمای مورد تأئید کمیته برگزاری رویداد ها می باشند.  -18



 

 اینترنت پر سرعت را در اختیار نماینده کمیته برگزاری رویدادها و کمیته داوران قرار دهد. باشگاه میزبان موظف است -19

 باشگاه میزبان می بایست تبلت در اختیار ناظر مسابقات گذارد. -20

 

   :  درآمد بلیط فروشی - 35ماده 

ه انجام می گیرد و درآمد حاصله ال استان مربوطهای والیب  هیئتکلیه بلیط فروشی مسابقات توسط باشگاههای میزبان و    -1

 ازآن مربوط به باشگاه میزبان است .

 است.  کمیته برگزاری رویدادهاتعیین قیمت بلیط مسابقات به پیشنهاد باشگاهها و تصویب  -2

کلیه هزینه های برگزاری مسابقه و کادر اجرایی محلی و داوران محلی ، خدمات پزشکی، نیروهای  باشگاه ها می بایست  - 3

طبق دستورالعمل کمیته برگزاری رویدادها     والیبال استان  هیئتزیر نظر  وهمیاران زمین)توپ رسانها و تی کش ها(را  امنیتی  

 .پرداخت نمایند 

باشگاه میزبان می بایست کلیه هزینه های    برگزار گردد بلیط فروشی    ورتیکه مسابقه های لیگ در شهرهای فاقد درصــ  -4

 والیبال میزبان پرداخت نماید .    هیئتانجام شده را با نظر 

  



 

 

 :  و ... آزاد، بازیکن وابسته - 36ماده 

 شناخته می شود.بازیکنی که با باشگاه قرارداد دارد و هنوز مدت قراردادش به پایان نرسیده است بازیکن وابسته  -1

 بازیکنی که با هیچ باشگاهی قرارداد ندارد، یا رضایت نامه کتبی از باشگاه قبلی خود دارد، بازیکن آزاد شناخته می شود.  -2

گرفته و یا تعهد    بازیکنی که با تیمهای خارجی قرارداد داشته باشد، در صورتیکه طبق مقررات بین المللی رضایت نامه   -3

 بازیکن آزاد شناخته می شود.  با ارائه آن به کمیته برگزاری رویدادها و کمیته انضباطی اشد ب وی پایان یافته 

، هر  بازیکنان ایرانی که عضویت تیم های خارجی را پذیرفته اند در صورتیکه آزاد و در قید تعهدات بین المللی نباشند -4

می توانند به عنوان بازیکن آزاد در باشگاههای ایرانی با  مه  مطابق مقررات آئین نا  که تمایل داشته باشند (  ITC) با ارائه  زمان

 بازی کنند.  کمیته برگزاری رویدادهانظر و تأیید 

والیبال استان مربوطه و در حضور رئیس یا دبیر    هیئت کادر فنی کلیه باشگاهها باید در دفتر  و    قراردادهای بازیکنان   -5

  ی، به امضاء رسیده و ثبت گردد. قراردادهای منعقد شده برابر آئین نامهبه عنوان شاهد با حضور بازیکن و کادر فن  هیئت

 به فدراسیون والیبال ارسال شود.   کمیته برگزاری رویدادهاجهت بررسی و ثبت در بالفاصله باید  کمیته برگزاری رویدادها

در    - 6 که  قراردادهایی  به کمیته هیئتکلیه  باید  میشوند  ثبت  استانهای سراسر کشور  ارائه گردد.    های  رویدادها  برگزاری 

معتبر   داخلی بازیکنان و کادر فنی با باشگاه ها توافقاتهمچنین   به ثبت نرسد  کمیته برگزاری رویدادهاقراردادهایی که در 

قراردادهای داخلی می بایستی بر اساس آئین نامه    به آن ها ترتیب اثر نخواهد داد.  کمیته برگزاری رویدادهانخواهد بود و  

ماه قبل از ثبت قراردادهایشان باید به فدراسیون ارسال نمایند(تنظیم و به کمیته برگزاری رویدادها   3داخلی باشگاه ) که  

 ارائه گردد. 

از دست بدهند و بر    باشگاه ها در صورتی که در طول یک فصل از مسابقات یک بازیکن خود را به دلیل آسیب دیدگی   -7

کمیته برگزاری  طبق نظر    ان فصل تیم خود را همراهی نمایند،اساس گزارش پزشک مورد تأیید فدراسیون نتوانند تا پای

می توانند با آن دسته از بازیکنان آزاد که در زمان نقل و انتقاالت نتوانسته اند با باشگاههای داخلی قرارداد تنظیم   رویدادها

 این جا به جایی فقط با بازیکنان داخلی انجام می شود.  د منعقد نمایند.نماید، قراردا

: اگر بازیکنی در نیم فصل اول مصدوم شود و باشگاه به جای او بازیکن اختیار نمایند، بازیکن مصدوم  توضیح  

شگاههای دیگر تا پایان نیم فصل نمیتواند بازی کند ولی در نیم فصل دوم هم برای باشگاه اولیه اش و هم برای با

روز ازدرمان آن گذشته باشد اما اگر در نیم فصل دوم مجروح شود تا    45میتواند بازی کند. مشروط براینکه  

 پایان فصل نمیتواند بازی کند و کلیه هزینه های درمان بعهده باشگاه طرف قرارداد می باشد. 

 دهم : بازیکنان  فصل



 

 

و کادر   بازیکنان تکلیف    دهد،ت لیگ از حضور انصراف مسابقارده  در هر قبل ازشروع مسابقات در صورتی که هر باشگاه  -8

 فنی آن باشگاه را کمیته انضباطی مشخص می نماید. 

تسویه حساب   و فدراسیون   کادر فنی،  درصورتی که هرباشگاه درنیم فصل اول ازحضوردرلیگ انصراف دهد باید با بازیکنان  -9

  و فدراسیون،   کادر فنی   ،ود ضمن تسویه حساب با بازیکنانو تکلیف آنان را مشخص نمایند ولی چنانچه اعالم انحالل ش 

 بازیکنان آن باشگاه آزاد شناخته می شوند. 

درصورتیکه باشگاه در شروع و یا ادامه نیم فصل دوم از ادامه مسابقات انصراف دهد و یا منحل گردد ضمن تسویه حساب -10

تاپایان فصل بازیکنان نمی توانند با هیچ باشگاهی قرارداد منعقد نمایند. ضمناً ازجدول    و فدراسیون  کادرفنی ،مالی با بازیکنان  

 مسابقات حذف می گردد وامتیازاتش محاسبه نخواهد شد.  

 از کل قرارداد خود را به حساب فدراسیون واریز نمایند. % 10کلیه بازیکنان لژیونر می بایستی -11

 

 



 

 : ز بازیکنان مشمول و سربا – 37 ماده

به    -1 که  افرادی  و  فراری  غایب،  مشموالن  با  قرارداد  عقد  و  پذیرش  از  موظفند  باشگاهها   کلیه 

اند    18سن   رسیده  تمام  نمایند.    اما سالگی  خودداری  اند،  نکرده  روشن  را  خود  وظیفه  نظام  بعدازثبت  وضعیت  چنانچه 

قرارداد باطل است. در این مورد کمیته برگزاری رویدادها و کمیته  قراردادخالف آن ثابت شود ازنظرکمیته برگزاری رویدادها  

 انضباطی در خصوص باشگاهی که از بازیکن سرباز استفاده کرده تصمیم گیری خواهند نمود. 

: ارائه برگه پایان خدمت، معافیت های مختلف، دفترچه آماده به خدمت معتبر، مستندات معتبر تا  27تبصره  

نشجویی و یا ارائه فعالیت ورزشی صادره از سوی  حوزه نظام وظیفه به عهده باشگاه است  روز اعزام، گواهی دا

باشد.    و بازیکن می  به وضع  بر عهده مبنای رسیدگی  این خصوص  در  تخلف  است مسئولیت هرگونه  بدیهی 

 باشگاه می باشد.

مانده به اعزام می توانند برای باشگاه خود بازی  بازیکنانی که مشمول هستند و با باشگاهی قرارداد دارند فقط تا یک روز    -2

کنند و در تاریخ مشخص شده می بایست به خدمت مقدس سربازی اعزام شوند بعدازاتمام سربازی چنانچه به باشگاه اولیه  

یارضایت اش تعهدی دارند وباشگاه به وجودآن بازیکن نیاز دارد بازیکن موظف است تعهدخودرابه باشگاه اولیه اش انجام دهد  

. از حوزه نظام وظیفه دریافت و به کمیته  نامه دریافت نمایند  بایستی گواهی فعالیت ورزشی  بازیکنان مشمول می  کلیه 

 برگزاری رویدادها ارائه نمایند.

چنانچه خدمت سربازی آنها درزمان نقل وانتقاالت به اتمام برسد و به  بازیکنان سرباز جزء سهمیه محسوب می شوند و  - 3

 . اه اولیه تعهدی نداشته باشند می توانند به باشگاه دیگربروند باشگ 

 



 

 :  بازیکنان خارجی - 38ماده 

بازیکن خارجی که عضو تیم ملی کشور متبوع باشد و یا در سه سال گذشته عضو بوده باشد، طبق    2هر باشگاه می تواند    -1

از  بین المللی والیبال به استخدام درآورد .کلیه باشگاهها به منظور جذب بازیکنان خارجی   مقررات نقل و انتقال فدراسیون  

 اقدام نمایند. فدراسیون جهت مکاتبه  می بایست  وادید و ویزادفتر امور مشترک فدراسیون ها جهت صدور ر

برای بازیکنان خارجی لیگ در هر رده پس از دریافت یک نسخه اصلی از متن قرارداد )انگلیسی   کمیته برگزاری رویدادها  -2

نت نامه بانکی از  ضما  فقط برای ارسال به فدراسیون جهانی ودریافت    فرانک سوئیس یا معادل آن   2000و فارسی ( و اخذ  

 . و گواهی اشتغال بکار اقدام به صدور کارت می نماید  وی   کل مبلغ قرارداد میزان باشگاه به 

آنان صادر خواهد   ITCو تائید کمیته برگزاری رویدادها  های باال  کلیه بازیکنان لژیونر پس از طی مراحل مندرج در بند   -3

 شد. 

مورد تایید فدراسیون بین المللی    ITC  گواهی  هر بازیکن خارجی کهکمیته برگزاری رویدادها برای  :  28تبصره  

نموده ، پس از دریافت برگ معاینه پزشکی ومجوزکار، کارت شرکت در مسابقات صادر    دارا باشد  (FIVB)والیبال  

 تا بتواند در مسابقات شرکت نماید. 

  



 

 

 :   مربیان باشگاههای لیگ - 39ماده 

کلیه باشگاههای حاضر در لیگ برتر و دسته اول موظف هستند از مربیانی که دارای مدرک مربیگری بین المللی والیبال یا  

کمک  فدراسیون والیبال رسیده باشد به عنوان مربی ،    یید احب والیبال اخذ کرده اند و به تأمعادل آن را از کشورهای ص

ه کادر فنی می بایست دارای مدرک  ی. در مسابقات لیگ برتر کلنمایند معرفی    اکمیته برگزاری رویدادهبه    استفاده و مربی  

 بین المللی باشد.  مدرک سرمربی می بایست  الزاماًبین المللی والیبال و در دسته اول لیگ 

فیزیوتراپ و پزشک تیم هم می بایست دارای مدرک مورد تأیید کمیته پزشکی فدراسیون والیبال    :29تبصره  

 باشند. 

: فیزیوتراپ ها چنانچه مدرک معتبر داشته باشند به کمیته پزشکی فدراسیون معرفی و پس از تأئید    توضیح

 می توانند به جای پزشک بر روی نیمکت ذخیره بنشیند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یازدهم : مربیان  فصل



 

 

 : قوانین رسانه ای و تبلیغاتی مسابقات لیگ برتر والیبال - 40ماده 
 

در خصوص بهره مندی باشگاه ها و میزبان مسابقات از فضای تبلیغات بدین وسیله قوانین    1397پیرو مصوبات شورای لیگ  

و مقررات مربوط به تبلیغات محیطی سی و دومین دوره مسابقات لیگ برتر والیبال مردان باشگاه های کشور به شرح ذیل  

 اعالم می گردد : 

  24تابلو از    14درصد تابلوهای تبلیغاتی زمین )    60از شبکه سوم سیما، ورزش و شما  در صورت پخش مستقیم سراسری  -1

تابلو( متعلق به حامیان مالی فدراسیون خواهد بود و بقیه به میزبان تعلق دارد که جایگذاری تابلوها می بایست به شرح ذیل  

 انجام شود : 

الکترونیک تبلیغاتی   -3 از نمایشگرهای  به    LED    ،60در صورت استفاده  از زمان در هر دوره گردش متعلق  درصد 

ثانیه و تعداد    30درصد متعلق به میزبان می باشدکه مدت زمان هر دوره یا قسمت    40حامیان مالی فدراسیون و  

متعلق به حامیان مالی فدراسیون و یک  دقیقه    3عدد است که در مجموع در هر دوره گردش    10آن در هر گردش  

 دقیقه متعلق به میزبان خواهد بود. 

 در شکل زیر به حامیان مالی فدراسیون تعلق دارد.  5و   3،    1توضیح : نواحی شماره گذاری شده  

 

 

 دوازدهم : رسانه   فصل



 

تابلو    8درصد تابلوهای تبلیغاتی زمین )   40  ش مستقیم سراسری از شبکه سوم ، ورزش و شما سیمادر صورت عدم پخ  -3

که جایگذاری تابلوها می  خواهد گرفت    درصد( به میزبان تعلق   60و بقیه )  ه بود  راسیون فد   اسپانسرتابلو( متعلق به    24از  

 بایست به شرح ذیل انجام شود : 

درصد از زمان در هر دوره گردش متعلق به حامیان   LED    ،40در صورت استفاده از نمایشگرهای الکترونیک تبلیغاتی    -4

ثانیه و تعداد آن در هر گردش    30درصد متعلق به میزبان می باشد که مدت زمان هر دوره یا قسمت    60ی فدراسیون و  مال

دقیقه متعلق به میزبان    3عدد است که در مجموع در هر دوره گردش یک دقیقه متعلق به حامیان مالی فدراسیون و    10

 . خواهد بود

 

 

 



 

 ( : mixed zoneمحل مصاحبه ) -5

  270  طول و    سانتیمتر  400سالن مسابقات می بایست در کنار زمین محلی برای انجام مصاحبه ها با بنری در اندازه  در  

در سالن مسابقات محل مصاحبه  شود.  میدر آن منطقه انجام  فقط  تمامی مصاحبه ها  طراحی خواهد شد و    عرض   سانتی متر 

و شما   از شبکه سوم، ورزش  تلویزیونی  فدراسیون و    60در صورت پخش  اسپانسر  والیبال سهم    هیئت درصد    40درصد 

 تبلیغات خواهند داشت. 

تیم میزبان موظف به اجرای دقیق این مقررات می باشد و ناظر مسابقه فقط در صورت اجرای کامل این مقررات اجازه    - 6

 ی برگزاری مسابقه را صادر خواهد کرد. 

ات توسط فدراسیون والیبال در سالن مسابقه نصب خواهد شد و تیم میزبان  همچنین کلیه بنرها و تابلوها در آغاز مسابق -7

 مسئولیت نگهداری و نصب تابلو را تا پایان مسابقات لیگ برتر امسال ، بر عهده خواهد داشت.

ی جهت نصب و جاگذاری تابلوها و یا عدم نگهداری تابلوهای نصب شده  ی است در صورت عدم همکاری با مجر بدیه  -8

اجرا ، خسارت حاصله بابت جریمه انجام نشدن تبلیغات که جزو تعهدات فدراسیون به اسپانسر اصلی می باشد و نیز   پس از

شده بر عهده میزبان بوده و موظف    جا به جایی تابلوها از محل تعیین   صدمات ایجاد شده بر تابلو ها و بنرهای فدراسیون و یا 

 به جبران آن می باشد.

هران با توجه به نداشتن شبکه تلویزیونی اختصاصی برای پخش مسابقات ورزشی ، در صورت خرید  در خصوص استان ت -9

  شود  مینبه عنوان پخش استانی محسوب    ورزش   سوم، شما و   پخش مسابقات توسط تیم های میزبان تهرانی پخش از شبکه

درصد متعلق    30و  به اسپانسرهای فدراسیون    تابلو( متعلق   24تابلو از  8درصد تابلوهای تبلیغاتی زمین )  70که بدین ترتیب  

 خواهد بود. استان  هیئت به 

گزارش بازی شامل    به صورت آنالین به کمیته برگزاری رویدادهاناظران مسابقات می بایست بالفاصله پس از پایان بازی    -10

کارت زرد و قرمز و علت    تعداد،  تماشاگرتعداد  ،  مدت زمان بازی  ، ترکیب آغاز کننده دو تیم  ، نتیجه ست ها،  : نتیجه بازی

 دهند.  ارائهدریافت کارت به همراه حواشی مسابقه را به صورت کامل  

هر تیم شرکت کننده در لیگ برتر می بایست یک نفر را به عنوان مسئول رسانه ای به فدراسیون والیبال معرفی کند  -11

ده مسابقات و پوشش تصویری و رسانه ای را در چارچوب  تا ضمن انجام هماهنگی های رسانه ای ، مسئولیت اعالم نتیجه زن

                       قوانین تعریف شده کمیته روابط عمومی فدراسیون والیبال بر عهده گیرد. 

 

  



 

 

 :   امور مالی – 41ماده 

  رئیسه فدراسیون   هیئت جهت ارائه به    باید گزارش عملکرد مالی لیگ را   کمیته برگزاری رویدادها در پایان هر سال مالی،    - 1

 امور مالی فدراسیون تهیه نماید. با همکاری

، شامل : پرداخت حق الزحمه داوری و ناظرین مسابقات لیگ مطابق این کمیته برگزاری رویدادهاهزینه های اجرایی    -2

آمدهای   در  طریق  از  باید  نامه  برگزار آئین  رویدادهاکمیته  محل    ی  از  درآمدها  این  شود.   تامین 

حمایت های مالی و ثبت نام تیمها )ورودی( و تبلیغات لیگ که قبل از شروع هر فصل میزان آن به تایید فدراسیون والیبال  

 می رسد، تامین می گردد.  

 :  نحوه پرداخت مبلغ قراردادها - 42ماده 

 که در قرار داد ثبت شده در کمیته برگزاری رویدادها قید شده باشد.  خواهد بود کل قرارداد  % 25مبلغ پیش قرارداد  -1

 پس ازپایان نیم فصل اول.  30% -2

 و حداکثر تا پایان مدت قرارداد، تسویه حساب شود. پرداخت شود  دوم  در پایان نیم فصل  45% -3

ان وکادرفنی آن باشگاه می بایست قبل ازشروع  چنانچه باشگاهی درپایان نیم فصل اول به تعهدات خود عمل ننماید بازیکن

نیم فصل دوم مراتب رابه کمیته برگزاری رویدادها اعالم نمایند . تا موضوع در کمیته انضباطی مطرح گردد همچنین در  

ودن آنها  از مبلغ قرارداد خود را دریافت نکرده باشند به اعالم آزاد ب   %55خصوص کادر فنی و بازیکنانی که تا پایان نیم فصل  

 منجر گردد. 

باشگاهها در موقع تسویه حساب با بازیکنان و کادر فنی حداکثر می تواند برای بازیکنان و کادر :    30تبصره  

روز   10حداکثر ظرف   می بایست دالیل و مدارک کافی %10بیشتر تا سقف  %5جریمه تعیین نمایند و از  %5فنی 

. ضرورت دارد در طول فصل کلیه به کمیته    از برگزاری جلسه انضباطی باشگاه  ارائه شود  برگزاری رویدادها 

موارد انضباطی بازیکنان و کادر فنی و آئین نامه داخلی باشگاه جهت اطالع به کمیته انضباطی  فدراسیون به 

 منظور تصمیم گیری بعدی ارائه شود . 

 

 سیزدهم : امور مالی و مالیاتی  فصل



 

اگر انتقال بازیکن پس از یک فصل به دلیل تخلف وی از اجرای مفاد قراردادش با باشگاه باشد و یا خود بازیکن درخواست   -4

و کمیته انضباطی بنا به درخواست بازیکن یا باشگاه در این    کمیته برگزاری رویدادهاکتبی برای انتقال از باشگاه را بدهد  

 مورد تصمیم گیری می کند. 

و آئین نامه کمیته    قرارداد بین باشگاه و بازیکن باید دقیقا اجرا شود و هیچ شرطی خارج از قرارداد فدراسیون مفادتمام  -5

 کرده باشد. قبالً آنرا تأیید  انضباطیپذیرفته نخواهد شد مگر اینکه کمیته  برگزاری رویدادها

امر خصوصی تلق   - 6 باید به عنوان یک  باشگاه  بازیکن و  نباید قرارداد میان  باشگاه  بازیکن و  ی شده و بدون مجوز کتبی 

والیبال    هیئتجزئیات آن چه به طور مستقیم و چه به طور غیرمستقیم به شخص ثالث اعالم شود. این محرمانه بودن شامل  

 می شود.  نو فدراسیون والیبال  کمیته برگزاری رویدادهااستان و  

: در طول سالهای اخیر مشاهده شده است که بعضی از باشگاهها با کادر فنی و بازیکنان خود قرارداد    31تبصره  

داخلی منعقد نموده و قراردادهای ارائه شده به کمیته برگزاری رویدادها با مبالغ کمتر از مبلغ واقعی قرارداد  

اشد و در صورت اثبات باشگاه یا بازیکنی  می باشد این امر بر خالف مقررات اعالم شده در این آئین نامه می ب

 این آئین نامه اقدام خواهد شد.  5از فصل  22 که اقدام به اینگونه رفتار کرده، برابر بند

از مبلغ قراردادها جدا از کسورات قانونی کشور می باشد. این مبلغ برای توسعه و گسترش    %10: کسر  32تبصره  

 های والیبال هزینه خواهد شد.   هیئتو کمک به  والیبال کشور و کشف و جذب استعدادها  

چنانچه بازیکنی بعد از پایان نیم فصل از تیم اولیه جدا و به تیم جدید ملحق گردید در صورتیکه مبلغ قرارداد  

 10جدید بازیکن با تیم ثانی بیش از مبلغ قرارداد اولیه بازیکن باشد، می بایستی به نسبت افزایش مبلغ قرارداد  

 م فدراسیون را پرداخت نماید. درصد سه

الزم است کلیه عوامل و بازیکنان با فدراسیون والیبال  برای ثبت نام هر باشگاه و صدور کارت هر بازیکن و کادر فنی    -8

 .  تسویه حساب  مالی نمایند 

و بازیکنانی که  مجروح    بازیکناناین ماده شامل  بازی کند  قرارداد داشته و  یک باشگاه میتواند    با هر بازیکن در سال فقط    -9

 ازطرف باشگاه در نیم فصل در اختیار فدراسیون قرارداده می شوند، نمی گردد. 

 .حق تعویض باشگاه خود را ندارد  نماید برای بازیکنی کارت شرکت در مسابقات صادر    کمیته برگزاری رویدادهاچنانچه    -10

سهم    %10قابل برگشت نخواهد بود و باشگاه موظف است  ثبت شود    کمیته برگزاری رویدادهاچنانچه قراردادی در    - 11

 بازیکن محسوب میگردد.  20جز   . آن بازیکنفدراسیون را پرداخت نماید 



 

( ، حضور در جمع چهار تیم  سنی  بازیکنان و کادر فنی تیم های ملی درصورت کسب سکوی قهرمانی جهان)در هر رده  -12

  %(   10سهم فدراسیون )جام ملتهای آسیا از پرداخت    کسب مدال طالدر  کسب مدال طال در بازیهای آسیا و   ،برتر المپیک 

 قراردادهای خود معاف می گردند.

 

لیگ برتر و دسته اول جهت دریافت  :  33تبصره   فیش کارت میبایستی  IDکلیه تیم های شرکت کننده در 

قراردادها   فدراسیون  %10واریزی   با  همراه  بیمه  ،    را  ،کارت  پایان خدمت  کارت   ، ملی  ،کارت  شناسنامه  کپی 

فرم  پزشکی   تستورزشی،   ارائه گواهی سالمت،  و ،    2oو  بازیکنان  با  مالی  تسویه حساب  به  مربوط  مدارک 

کادرفنی و فدراسیون ، اجاره سالن، آئین نامه داخلی تصویب و تأئید شده از سوی کمیته انضباطی را به کمیته 

 .   برگزاری رویدادها ارائه نمایند

: منظور از تست پزشکی : همان معاینات پیش از فصل شروع مسابقات بوده که طبق پروتکل ارایه  34  تبصره 

شده توسط کمیته پزشکی فدراسیون از منابع ذیصالح مورد تایید فدراسیون )هیئت پزشکی ورزشی استان و  

د.الزم به ذکر است که اطالعات پرونده های پزشکی باید در یک  یا پزشک معتمد فدراسیون( اخذ گردیده باش

 نسخه برای هر کدام از اعضا تیم در اختیار کمیته پزشکی فدراسیون  قرار گیرد. 

 

 تبصره می باشد. 34ماده و  42فصل و 13ل این آئین نامه شام

 

  



 

 

 : اهداف و تعاریف  – 1ده ما

آئین نامه انضباطی فدراسیون والیبال در جهت حفظ نظم و انضباط در برگزاری هر چه بهتر و سالمتر مسابقات، ایجاد    -1

و کلیه    تنظیم رقابت سالم و رعایت مقررات، موازین اخالقی و منش ورزشی و ایجاد محیطی سالم در ورزش والیبال ایران  

 والیبال و فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران می باشد.   موارد آن منطبق با قوانین فدراسیون بین المللی

اطالق  زمان پیش از بازی به زمان حدفاصل ورود تیم ها به سالن مسابقه و آغاز مراسم پروتکل مسابقه توسط داور اول    -2

 .  می گردد

 سوت پایان مسابقه را بدمد.  تا زمانیکه  زمان مسابقه به زمانی اطالق می گردد که داور اول، مسابقه را شروع و  -3

گفته می  زمان پس از بازی به زمان حدفاصل سوت پایان بازی توسط داور اول تا ترک محدوده سالن از سوی تیم ها    -4

   شود.

مقامات رسمی به هر شخصی غیر از بازیکنان که در برگزاری مسابقه )اجرایی، ورزشی و غیره( نقش دارند، اطالق می      -5

 شود.  

 اعضاء کمیته انضباطی و حد نصاب تشکیل جلسات وصدوررای :   - 2ماده 

 محل تشکیل کمیته انضباطی، فدراسیون خواهد بود و اعضاء کمیته عبارتند از :   -1

 دبیر فدراسیون    - 

  کمیته برگزاری رویدادهارئیس    -

 رئیس کمیته داوران    -

 رئیس کمیته انضباطی    -

 مسائل والیبال بر حسب ضرورت آشنا به  یک کارشناس   -

 سه نماینده از وزارت ورزش و جوانان ) بازرسی و حقوقی و دفتر مشترک(   -

عضو تشکیل خواهد شد و رای با اکثریت آرا خواهد بود ، بشرط آنکه نظر    3جلسات کمیته انضباطی با حضور حداقل    -2

 رئیس کمیته انضباطی با اکثریت باشد. 

روز پس از اعالم شکایت یا گزارش نسبت به موضوع مطروحه    10است در اسرع وقت و حداکثر تا    کمیته انضباطی مکلف   -3

 اتخاذ تصمیم نماید . دبیرکمیته انضباطی به عنوان منشی درجلسات حضور دارند .  

 موارد و مقررات انضباطی 



 

و  :  1تبصره ارزیابی عملکرد  دفتر  نماینده  و  ها  امور مشترک فدراسیون  دفتر  نماینده  دفتر حقوقی،  نماینده 

وزارت ورزش در موارد ضروری و بسیار   32/ 13691سخگویی به شکایات وازرت ورزش وفق بخشنامه شماره  پا

 . مهم حضور خواهند داشت 

  هیئتاستان و شهرستان و با حکم رئیس    هیئتاعضاء کمیته انضباطی استان و یا شهرستان به ترتیب با پیشنهاد دبیر    -4

 .  استان یا شهرستان مربوطه منصوب می شوند 

شهرستان در مرکز استان و آراء صادره از سوی مرکز استان در کمیته انضباطی فدراسیون حداکثر    هیئتآراء صادره از    -5

 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی است.   10

کمیته    -6 بررسی و حکم صادر می شود. حکم  فدراسیون  انضباطی  کمیته  در  نظر  تجدید  مرحله  در  استانها  مراکز  آراء 

 انضباطی فدراسیون قطعی و الزم االجرا است.  

: چنانچه بازیکنی به تیم منتخب استان دعوت گردد و به هر دلیل از حضور در مسابقات استانی امتناع  2تبصره

 . انضباطی استان به موضوع رسیدگی وبرابر آئین نامه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمودورزد، کمیته 

 اشخاص ذیل می توانند در خواست شکایت یا گزارش نمایند :  -7

 مدیر باشگاه  -

 سرپرست تیم   -

   کمیته برگزاری رویدادهاداوران مرتبط با مسابقه از طریق کمیته داوران و  -

   کمیته برگزاری رویدادهاهای مرتبط با مسابقه از طریق   ئت هیناظر فدراسیون یا  -

 بازیکنان و مربیان و سایر عوامل تیم ها   -

از طریق  (  2  .از طریق ریاست فدراسیون(  1می باشد :  قابل طرح در کمیته انضباطی    به سه طریق  شکایات و گزارش های  -8

 ( کمیته انضباطی راساً تشکیل جلسه را الزم بداند.3. ددارجاع گرکمیته انضباطی رئیس  به کمیته برگزاری رویدادها

 



 

( پس از انجام مسابقه تسلیم  کاری  ساعت  48شکایاتی در کمیته انضباطی قابل بررسی است که ظرف دو روز )حداکثر    -9

این قاعده    از   کمیته برگزاری رویدادهامربوطه شده باشد. ریاست    هیئت یا ناظر فدراسیون و یا    کمیته برگزاری رویدادها 

 مستثنی است. 

   ساعته طرح شکایات به زمان کاری اطالق و تعطیالت شامل آن نمی شود.  48مدت زمان   -10

  هیئت مسابقات زیرنظر مستقیم فدراسیون یا    آن  در کمیته انضباطی به شکایت ها و گزارش هایی رسیدگی می شود که  -11

 ها برگزار شده باشد. 

رسیدگی در کمیته انضباطی با حضور متخلف، شاکی یا افراد مطلع انجام می شود. در صورت کفایت دالئل موضوع    - 12

 رسیدگی ، اتخاذ تصمیم بدون حضور طرفین شکایت در جلسه کمیته انجام خواهد شد. 

هر دلیل موارد را گزارش ننمایند یا داوران و ناظر مربوطه بر خالف وظایف خود یا به  ،  چنانچه کمیته برگزاری مسابقات  - 13

 و به هر طریق وقوع تخلف محرز گردد. در کمیته انضباطی رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

 آرای صادره از سوی کمیته انضباطی در موارد زیر قطعی است و قابل تجدید نظر نمی باشد:  -14

  جلسه  دومحرومیت تا  -الف

 ون ریال ) معادل پنج میلیون تومان( جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه میلی -ب

با مقام مسئولی که تعمداً از ارائه گزارش امتناع نماید، برابر آئین نامه انضباطی اتخاذ تصمیم خواهد  :    3تبصره  

 شد. 

 تخلفات :  – 3ماده 

  پزشکی و تماشاگرانن، سرپرستان، بازیکنان، مربیان، کادر  توسط مدیرا  ها و خطاهای مشروحه زیر رتکاب تخلفدر صورت ا

 میته انضباطی تصمیم گیری می کند: پس از گزارش عوامل اجرایی مسابقات ، ک

 ازسوی کادرفنی ومدیران وتماشاگران منتسب به تیم الف یا ب.  رفتار غیر ورزشی  -1

 . اعتراض به تصمیم داوران با گفتار، کردار و حرکات -2

 . ورود به داخل زمین مسابقه بدون اجازه داور -3

 . زمین مسابقه بدون اجازه داور ترک عمدی -4

 .بی احترامی به تیم مقابل یا عوامل اجرایی مسابقات -5

 . جنجال در مسابقات -6

 .پرخاش یا توهین و درگیری با تماشاگران -7

 توضیح دار.استفاده از شناسنامه  -8



 

 .استفاده از مواد نیروزا )دوپینگ( -9

 کمیته برگزاری رویدادها و حتی تیم مقابل. مصاحبه با رسانه ها علیه مسولین فدراسیون و  -10

 و یا خارج از آن. انجام هرگونه رفتار غیر ورزشی و توهین آمیز در محل فدراسیون -11     
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 .ها و سایر دست اندرکاران اوران، مسئولین فدراسیون و یا هیئت علیه د

 . تحریک دیگران به خشونت علیه عوامل اجرایی مسابقه- 14     

 .دخالت در امر داوری - 15     
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 تنبیهات :  – 4ماده 

 برای تیم ها، متناسب با تخلف، تنبیهات ذیل اعمال خواهد شد: -1

 * تذکر  

 * معلق کردن تا تعیین تکلیف

 * توبیخ کتبی با درج در پرونده  

 ریال   000/000/1/ 000* جریمه نقدی تا مبلغ  

 * تعلیق فعالیت های رسمی مرتبط با والیبال  

 * کاهش امتیاز  

 بر صفر )باخت فنی(   3* بازنده نمودن با نتیجه 

 * محروم نمودن از انجام مسابقه در سالن خودی  

 ص  * محروم نمودن از انجام مسابقه در سالن خا

 * الزام به برگزاری مسابقه بدون حضور تماشاگر  

 * الزام به برگزاری مسابقات در شهر یا استان دیگر  

 * محروم و حذف از مسابقات  

 * سقوط به دسته پایین تر  

 الزام به اعاده پاداش )نقدی، مدال، جام(  *  

 * تکرار مسابقه  

 اعمال خواهد شد:برای افراد، متناسب با تخلف، تنبیهات ذیل  -2

 کمیته برگزاری رویدادهااز قرارداد بازیکن موجود در   % 25* جریمه نقدی تا سقف 

 * تـذکر 

 توبیخ کتبی با درج در پرونده* 

 از شرکت در تعداد معین مسابقه یا دوره ای مشخص و یا محرومیت دائم  * محرومیت 

 * محرومیت از ورود به سالن مسابقات  

 از هرگونه فعالیت رسمی مرتبط با والیبال * محرومیت و جلوگیری 

 * الزام به استرداد پاداش )وجه نقد، جام و مدال(  

 * محرومیت از نشستن روی نیمکت ذخیره ها یا ورود به رختکن و محوطه سالن 

 * پیشنهاد ابطال کارت مربیگری  به شورای انضباطی وزارت ورزش و جوانان  



 

از طرف کمیته انضباطی برای نیم فصل یا تمام فصل محروم شوند باشگاه  : چنانچه بازیکن یا بازیکنانیتوضیح 

مربوطه مجاز است خارج از زمان نقل و انتقاالت به جای بازیکن محروم یک بازیکن آزاد اختیار نمایند. در این  

مانده   باقی  برای  از زمان صدور حکم محرومیت  و  لغو  بازیکن محروم یکطرفه  با  باشگاه  قرارداد  مدت صورت 

 قرارداد هیچگونه وجهی به بازیکن محروم پرداخت نخواهد شد . 

 تماشاگران متخلف :  -3

بی انضباطی، عدم رعایت مقررات در داخل یا خارج سالن مسابقه )قبل، بعد و هنگام برگزاری مسابقه( هجوم و یا سعی *

ی به داخل زمین و یا بطرف تماشاگران دیگر، سر دادن شعارهای ئبرای ورود به زمین، پرتاب ترقه و مواد آتش زا یا هر ش 

توهین و اهانت به اعضای تیم مقابل، یا داوران  ضد اخالقی و مغایر با شئونات ورزشی و اسالمی طبق مقررات این آئین نامه 

اگران برابر آئین نامه  تماش   و یا ناظران مسابقه که در این صورت تیم مربوط نتیجه سه بر صفر )باخت فنی(لحاظ میگردد.

 خواهند شد. انضباطی اتخاذ تصمیم 

از سوی نیروی انتظامی و عوامل اجرایی مسابقه شناسایی و معرفی  متخلف و مسئولین هماهنگی آنها  چنانچه تماشاگران  *

 شد.  به سالن مسابقه محروم خواهند از ورود  برای یک دوره )از یکماه تا یکسال(طبق نظر کمیته انضباطی ، شوند 

مکلف    مربوطه در صورتیکه اعمال فوق الذکر خساراتی را موجب گردد پس از اثبات میزان آن در کمیته انضباطی، باشگاه  *

 به جبران می شود.  

 بایست باشگاه منتسب پرداخت نماید. جریمه نقدی که می*

 )از یک تا ده مسابقه(. از تماشا در سالن مسابقه  یتمحروم*

 * جایگزینی مسئولین هماهنگی تماشاگران )لیدرها( متخلف قبل از محرومیت از سوی فدراسیون.

 بنا بر تشخیص، کمیته انضباطی تنبیهات فوق را ممکن است ادغام ، تشدید یا تخفیف دهد. :  4تبصره

 به شرح ذیل تعیین می گردد: یرد صورت می گ آنهااز سوی  ی که با توجه به تخلف  داوران   تنبیهات - 4 

 تاخیر در ورود به محل انجام مسابقه بدون عذر موجه: . 1

 توبیخ کتبی و محرومیت از قضاوت به مدت یکماه •

 ماه  3تا   توبیخ کتبی مجدد و محرومیت از قضاوت حسب مورد  •

   ریال 000/10/ 000جریمه نقدی حداقل  •

 داوری : برخورد غیر اصولی و عدم رعایت شئونات . 2

 درج در پرونده  – توبیخ کتبی   •

 ماه  3تا  توبیخ مجدد و محرومیت از قضاوت در مسابقات حسب  •



 

 جریمه نقدی و تنزیل درجه   •

 ترک بدون دلیل محوطه بازی یا مسابقه یا عدم حضور در دوره های بعدی مسابقه:  .3

 ماه   4توبیخ کتبی و محرومیت به مدت  •

 و ابطال کارت داوریتوبیخ کتبی و محرومیت برای همیشه  •

 طبق گزارش ناظرین رسمی  عمدی قضاوت ناعادالنه به صورت مکرر و اشتباه  .4

 از قضاوت و جریمه نقدی  تا یکسال محرومیت  ، تنزل درجه داوری •

 سرپیچی از آئین نامه داوران بدون عذر موجه:  . 5

 مسابقه بعدی  3توبیخ کتبی و محرومیت از قضاوت در  •

 سب مورد و جریمه نقدی محرومیت از مسابقات ح •

 ابطال کارت داوری  •

 کتک کاری در جریان یا بعد از مسابقه با بازیکن ، مربی ، سرپرست یا دست اندرکاران: – فحاشی  .6

 توبیخ کتبی   •

 محرومیت از قضاوت حسب مورد  •

 تنزل درجه داوری   •

 جریمه نقدی    •

باشد از طریق مراجع ذیصالح قابل پیگیری خواهد  :جرایمی که مطابق قانون مجازات اسالمی نیز جرم    5تبصره  

 بود. 

 کمیته تجدیدنظرواختیارات : -5ماده 

 کمیته تجدیدنظر از اعضاء زیر تشکیل می شود :    -1

 رئیس فدراسیون  -1

 یک عضوازهیئت رئیسه فدراسیون  -2

  یک نفر آشنا به امور فنی والیبال -3

 مدیر کل حقوقی وزارت ورزش و جوانان  -4

 وزارت ورزش و جوانان  رسیدگی به شکایاتمدیرکل بازرسی و -5

 . توضیح: حضور مهمان بدون حق رأی بالمانع است



 

 اعضاء کمیته تجدیدنظر با حکم رئیس فدراسیون برای مدت یکسال منصوب می شود. این احکام قابل تمدید است.  -2

مرجع تجدید نظر و نظر خواهی از آراء قابل تجدید نظر است که قبالً توسط  کمیته انضباطی    کمیته تجدیدنظر به عنوان  -3

  جراست.فدراسیون صادر شده و تصمیمات این کمیته الزم اال

 : هیچ پرونده ای در کمیته تجدیدنظر مورد بررسی قرار نمی گیرد، مگر اینکه -4

 .رسیدگی و رای صادر شده باشد  بدواًدر کمیته انضباطی  ( 1 

 با رعایت مراحل قانونی نسبت به رای کمیته انضباطی درخواست تجدیدنظر به عمل آمده باشد. ( 2 

روز    10ریال حداکثر ظرف مدت    000/000/20از دریافت هزینه دادرسی به مبلغ  کمیته تجدیدنظر مکلف است پس    -5

 نسبت به تجدیدنظرخواهی ، رسیدگی و رای صادر نماید.  

مگرآنکه    -6 شود  نمی  انضباطی  کمیته  توسط  شده  تعیین  وجریمه  محرومیت  ازاجرای حکم  نظرمانع  تجدید  درخواست 

 .   تجدیدنظرقرار توقف اجرای حکم را صادرنماید 

 تشویق : –6ماده 

حادثه  یک  هر رفتاری که از سوی بازیکن، مربی، سرپرست و سایر عوامل مذکور در آئین نامه باعث جلوگیری از بروز    -1

انجام قضاوت مطلوب و عادالنه داوران گردد و یا به   ، همچنینبی نظمی و یا تسهیل در برگزاری هر چه بهتر و سالمتر مانع

 ز از تشنج در سالن کمک نماید. موجبات تشویق فرد یا افراد مربوطه را به ترتیب زیر فراهم می نماید.امنیت مسابقه و پرهی

 و پاداش نقدی با نظر کمیته انضباطی فدراسیون  تشویق کتبی با درج در پرونده و اعالم به مراجع ذیربط و رسانه ها  -2

باشند،  تیمهایی    -3 تشویق  مستحق  نظر  هر  از  مسابقات  فصل  پایان  در  آمدهای  که  در  محل  از  کتبی  تشویق  بر  عالوه 

فدراسیون پاداش مناسب دریافت و به عنوان تیم برتر از نظر اخالق معرفی خواهند شد. کمیته برگزاری رویدادها بر اساس 

بهترین های مسابقات سال را که    VISنه های گروهی و  شاخص های تعیین شده و با همکاری ناظران، کمیته انضباطی، رسا

 : بازیکنان، مربیان،داوران و ... می باشند را انتخاب و پس از تأئید رئیس فدراسیون جوایزی به آنها اهدا می نماید.  شامل

باشگاه استحقاق تشویق  کمیته انضباطی می تواند ماهانه و یا هر زمان صالح بداند چنانچه باشگاه، بازیکنان و کادر فنی آن  -4

 .داشته باشند از سوی فدراسیون هدایایی را به این منظور اختصاص دهد 



 

 سایر مقررات :  – 7ماده 

تسلیم  چ -1 را  خود  اعتراض  مقرر،  مهلت  انقضاء  از  پس  مرتبط  عوامل  سایر  یا  و  تیمی   نانچه 

.  ها و فدراسیون تکلیف به رسیدگی خواهد داشت  هیئت گزارش تلقی شده و    این اعتراض   کمیته های ذیربط نمایند، 

این رسیدگی برای بهبود امر برگزاری مسابقات و اجرای قوانین و مقررات است و کمیته انضباطی اختیار دارد طبق  

 موارد مشخص شده در این آئین نامه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید ولی هیچ الزامی شامل آن نمی شود. 

 وابق انضباطی متخلفین در تخفیف یا تشدید تنبیه ها موثر خواهد بود. س  -2

 ممکن است به علت مسائل امنیتی، مسابقه ای بدون حضور تماشاگر و یا در سالن بی طرف انجام گیرد.  -3

تعقیب و تنبیه نسبت به تخلفات و جرائمی که جنبه عمومی آن غالب باشد با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی   -4

 هد شد. متوقف نخوا

در صورت اتخاذ تصمیم مبنی بر تعلیق اجرای تنبیه، چنانچه متخلف در دوران تعلیق مرتکب تخلف جدیدی شود،   -5

 محکومت تعلیقی نیز به محکومیت جدید اضافه خواهد شد.

انضباطی وقوع جرائمی که جنبه عمومی دارد احراز گردد، فدراسیون   -6 به پرونده های  چنانچه در حین رسیدگی 

 می تواند در صورت صالحدید رئیس فدراسیون مراتب را به مراجع قضایی ذیصالح اعالم نماید.  والیبال

چنانچه تخلفی از دید داور و یا ناظر فدراسیون پنهان و از طریق دیگری )شواهد، کارشناسان، نوارهای ویدیویی و   -7

 سی دی( ثبت شود، قابل رسیدگی و صدور رای است. 

ها، گزارش داور برای محوطه زمین مسابقه و گزارش ناظر برای خارج از زمین مسابقه  در صورت اختالف بین گزارش   -8

 .و منطقه آزاد مالک خواهد بود

و رئیس کمیته انضباطی مجاز است قبل از تشکیل جلسه و صدور رای ، متخلف را   کمیته برگزاری رویدادهارئیس  -9

 به صورت موقت محروم یا معلق اعالم نمایند. 

 و داوران است، مگر آنکه خالف آن با دالئل ثابت شود.  رانل بر صحت گزارش ناظ: اص 6تبصره 

به مواردیکه در این آئین نامه پیش بینی نشده، مطابق مقررات موجود فدراسیون بین المللی والیبال و کنفدراسیون  -10

 والیبال آسیا و قوانین و آئین نامه های فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران  و عرف ورزشی رسیدگی خواهد شد .  

 . توسط کمیته انضباطی فدراسیون والیبال تدوین و تنظیم گردید  تبصره   6ماده و    7این آئین نامه در یک فصل و  
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