
 

 

حواشی دیدار بین  رسیدگی به    برای  20/11/99یخ  تاره  ب   فدراسیون والیبال با حضور اعضاجلسه کمیته انضباطی  

برگزار    17/11/99که در تاریخ    1399های شهرداری ارومیه و شهرداری ورامین از مسابقات لیگ برتر والیبال سال  تیم 

. آقای  شدند . آقایان پیمان اکبری نماینده باشگاه شهرداری ارومیه و پوریا یلی در جلسه حاضر  شد شده بود تشکیل  

رغم دعوت قبلی در جلسه حضور ندارند. ابتدا آقای اصغر درفش کاویانی ناظر  به   ، افزون به لحاظ لغو پروازفرهاد سال 

رفتار غیرمتعارف آقایان پوریا یلی و فرهاد سال افزون  متضمن    ، این گزارش   که   ود را ارائه نمودند مسابقه توضیحات خ

عشقدوست داور دوم مسابقه در خصوص رفتار  محمد  آقای    ، پس از آن  ه است.بازیکنان باشگاه شهرداری ارومیه بود

  یاعضااز    ،لی ضمن پذیرش اشتباه خودآقای پوریا ی  ،درادامه  .مطالبی بیان کردند افزون  آمیز آقایان یلی و سال توهین 

چنین رفتاری از او سر نزند. آقای    ، از این پس  که   و متعهد گردید   عذرخواهی نمود   کمیته انضباطی و ناظر و داور

  سپس   .خواهی کردعذررفتار دور از انتظار خود    برای  ،ضمن پذیرش اشتباه  ، یتلفن  طی تماس نیز  افزون  فرهاد سال 

مذکور داده شد. آقای اکبری سرمربی تیم شهرداری ارومیه ضمن پذیرش اشتباه  یک از بازیکنان    تذکر الزم به هر

اظهار داشت باشگاه شهرداری ارومیه نیز تنبیهات الزم را برای نامبردگان در نظر خواهد گرفت و رفتار    ،بازیکنان

کمیته انضباطی  وط در صورتجلسه  بسشرح مه  اظهارات نامبردگان ب   .اصالً مورد قبول باشگاه نیست  ،خارج از نزاکت 

کمیته انضباطی    ،با اعالم ختم رسیدگی و مشورت با اعضا  ،پس از ارائه تذکرهای الزم از سوی اعضا  و  مضبوط است

 مبادرت به صدور رای نمود. زیر شرح ه  ببا توکل به خداوند متعال 

 

 

 "رای کمیته انضباطی"

ارومیه و شهرداری ورامین از مسابقات لیگ  های شهرداری  بین تیم   17/11/99در خصوص حواشی دیدار مورخ  

والیبال سال   توهین  1399برتر  پیرامون رفتار  ناظر مسابقه  یلی و فرهاد سال و گزارش  پوریا  آقایان  افزون  آمیز 

افزون با اظهار ندامت و پذیرش  ان پوریا یلی و فرهاد سالکه آقای  نظر به این  ،بازیکنان تیم والیبال شهرداری ارومیه 

با  عذرخواهی نمودند و تعهد بر عدم تکرار چنین رفتار نامناسب دادند و نباید    قابل قبول خود  غیراز رفتار  اشتباه  

همچنین برخورد آقای پوریا یلی با عوامل صدا و سیما   .در امر داوری دخالت نمایند به داور مسابقه یا ناظر  توهین  

 ، اند نوبت سابقه منفی در کمیته انضباطی داشته که نامبردگان حداقل یک    با لحاظ این  و   غیر قابل توجیه است

آقای پوریا یلی دو جلسه محرومیت قطعی از حضور    ،نامه انضباطیآئین   4ماده    2و بند    3بنابراین با استناد به ماده  

افزون دو جلسه محرومیت که تا پایان  در سالن مسابقه و سیصد میلیون ریال جریمه نقدی و آقای فرهاد سال 

و دویست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردیدند. رای    درآمده استبه حالت تعلیق    1399  لیگمسابقات  

 است.  خواهینظر  صادره در فرجه قانونی قابل تجدید 

 علی فرخی 

 رئیس کمیته انضباطی فدراسیون 

 


