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 مقدمه 

 

از این رو مدیریت  ،ها به این سطح از ورزش شده است همیت مشارکت ورزشی در نهاد اجتماعی، سبب توجه اساسی دولتا

بیشتر فعالیت ورزشی هدفمند شهروندان را در محوریت خود قرار داده است. با توجه به  آن، و رویکردهای همگانی توسعه ورزش

و همچنین اهمیت مشارکت  درصد رسیده است 69.8که به فعلی در کشور  کم تحرکی ویژگیهای جمعیتی مردم ایران و وضعیت

سبک زندگی . ار مشارکت ورزشی است، نشاط عمومی، این سطح از ورزش نیازمند عزم جدی جهت توسعه پایدسالمتیورزشی 

دقیقه می  13که سرانه ورزش هر فرد  به طوری شده از جمله کم تحرکی و داشتن سبک زندگی غیرفعال شهری باعث مشکالتی

ایجــاد فرصــت بــرای شــرکت در  که با ،خواهد شد غیر واگیردار های ابتال به بسیاری از بیماری که این عوامل باعث باشد

به انجام تمرینات منظم ورزشی تأثیـر زیـادی بـر  شهروندانضمن ترغیب  متمرکز به صورت در محالت شهری مسابقات ورزشی

و همگانی شدن ورزش در اقشار  و کاهش کم تحرکی  وضعیت اجتماعی آنان اعتماد به نفـس، کیفیـت زندگـی، هویـت فـردی،

 های زمین)ساختهای نسبتاً مناسب ر افراد و همچنین وجود زی القههد داشت. بر همین اساس و با توجه به استعداد و عخوامردم 

 "انایراني محالت ميني فوتبالمسابقات اولين دوره "در نظر دارد  فدراسیون ورزش های همگانی، (چمن طبیعی و مصنوعی

تدوین شده است که شایسته است با  مسابقات دستور العمل اجراییبه همین منظور، .ها اجرا نماید یشهردار یرا با همکار

 .طرز مطلوبی برگزار شود گیری از آن، مسابقات بهبهره

 

 

 

 اهداف :1ماده  
 

 .عمل به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش عدالت اجتماعی (1

 محالت کشور.در بین  همگانی کردن فرهنگ ورزشنهادینه  (2

 .آنان و شادابی سالمت، نشاط سطح و ارتقاء رویداد مینی فوتبالدر  شهروندانبرای  حداکثری مشارکتایجاد فرصت  (3

 .سازی اوقات فراغت آنانهای ورزشی و غنیبه شرکت در فعالیت تشویق و ترغیب شهروندان (4

 .سالم و سازنده مبتنی بر توسعه پایدار ترویج فرهنگ رقابت جوانمردانه، (5
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 ایرانیان  مینی فوتبال محالتمسابقات  کلیات طرح ملی :2ماده 

  .برگزار میشود کشوری(شهرستاني،استاني،منطقه ای،)فاز چهار این طرح در   

 تقسیم می شوند.  دو بخش  بر اساس شرایط اقلیمی به استان ها       

  :کرمان، قم، فارس، یزد، سیستان و بلوچستان، خوزستان، استان های اصفهان،البرز، سمنان، تهران، استان های بخش اول

 .بوشهر، هرمزگان، خراسان جنوبی

 :زنجان،چهارمحال بختیاری، همدان، قزوین، کردستان، آذربایجان  استان های اردبیل ،استان های بخش دوم

اسان تان، مازندران، خراسان شمالی، خرد، گلستان، لرسکهگیلویه و بویراحممرکزی،کرمانشاه، ایالم، گیالن، ،شرقی،آذربایجان غربی

  .رضوی

   فاز اول شهرستان

 10/12/1401الی  02/11/1401تاربخ برگزاری استان های بخش اول:

 05/03/1402الی  05/02/1402اریخ برگزاری استان های بخش دوم:ت

 فاز دوم استان

 25/12/1401 یال 05/12/1401بخش اول: یاستان ها یتاربخ برگزار

 10/04/1402 یال 10/03/1402بخش دوم: یاستان ها یبرگزار خیتار

 فاز سوم منطقه ای

 10/03/2140 یال 05/02/2140بخش اول: یاستان ها یتاربخ برگزار

 25/40/1402 یال 20/40/1402بخش دوم: یاستان ها یبرگزار خیتار

 فاز چهارم کشوری

 61/05/1402الي  10/05/1402 

 

 می توانند همزمان با استان ،دنرا داشته باش مسابقات استان های بخش دوم که شرایط برگزاری در فازیک) شهرستان(:1تبصره 

 .نمایندبخش اول برگزار  های
 

 ارکان مسابقات -3ماده  

از: سیاستگذار، سازمان مجری، سازمان های همکار،کارگروه ستادی،کارگروه صف ایرانیان  ارکان مسابقات مینی فوتبال محالت

 .تشکیل شده است مسابقات یبرگزار تهیکماستانی،کارگروه صف شهرستانی،
 

 

 سیاستگذار

 وزارت ورزش معاونت امور فرهنگي و توسعه ورزش همگاني      
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  یمجر

 (فوتبال)انجمن مینی .فدراسيون ورزش های همگاني     

 

 

 وظایف محوله و طرح همکاران

فراهم نمودن موجبات حفظ نظم وامنیت مسابقات سراسر کشور، هماهنگی تقبل بخشی از هزینه مسابقات، )وزارت کشور

 .(استانداران، فرمانداران، بخشداران در جهت برگزاری مسابقات، مدیریت و رفع بحرانهای وقایع غیر مترقبه

حمایت و کمک به تامین اعتبار و بازتاب نظـارت و ارزیابی در بخش بانوان، )توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش تمعاون

 .(رسانه ای

کارگروه ستادی و  یت و کمک به تامین اعتبار، تشکیلنظـارت و ارزیابی، حما ).وزارت ورزش دفتر توسعه ورزش همگاني 

 (ای بازتاب رسانه

 تورتوزیع اعتبار بر اساس دسنظارت، پشتیبانی، تشکیل کارگروه استانی و شهرستانی،  ).اداره کل ورزش و جوانان استان ها

 .(ای های ارسالی و بازتاب رسانه العمل

چمن مصنوعی و  برگزاری مسابقات در اختیار قراردادن زمین درهمکاری  حمایت مادی و معنوی از مسابقات، ).شهرداری              

 (طبیعی

 

 ملیاعضای کارگروه 
 گردد. باشد و از اعضای ذیل تشکیل میمسابقات می کارگروه ستادیگیری، باالترین مرجع تصمیم   

 )رئیس کارگروه ستادی(.معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان .1

 (نایب رئیس کارگروه ستادی .)انیگکل دفتر توسعه ورزش هممدیر .2

 کارگروه ستادی( دبیر.)یهمگان یرئیس فدراسیون ورزشها .3

 .)عضو(بانوان وزارت ورزش و جوانانمعاونت توسعه ورزش  .4

 .)عضو(بدنی آموزش و پرورشمعاونت تربیت  .5

 وزارت کشور.)عضو( یمعاون اجتماع .6

 وزارت کشور.)عضو( یمعاون عمران .7

 )عضو(بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمعاونت بهداشتی وزارت  .8

 )عضو(.نماینده تام اختیار شهردارتهران ویا  .9

 )عضو(تحقیقات وزارت علوم و بدنی تربیت مدیرکل .10

 .)عضو(وانانورزش و ج مدیرکل فرهنگی وزارت .11

 .)عضو(ورزش و جوانانمدیرکل روابط عمومی وزارت  .12

https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzVgYHQQEt5ePmvgFud5QldcHVKSCw:1673179243786&q=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C+%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D9%88+%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwinpeKz9rf8AhV77rsIHW1qAT4QkeECKAB6BAgIEAE
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  .)عضو(حراست وزارت ورزش رکلیمد .13

 رئس بسیج ورزشکاران کشور)عضو( .14

 .)عضو(مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران .15

 .)عضو(رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی .16

 .)عضو(نماینده تام اختیار صدا و سیما .17

 (عضو).فوتبال رئیس انجمن مینی .18

 (عضو نایب رئیس انجمن مینی فوتبال.) .19

 )عضو(.رئیس انجمن ورزش شهرداری های کشور .20

 پذیر است.اضافه کردن عضو، به پیشنهاد دبیر و تأیید رئیس ستاد امکان -تبصره      

       

 ملیکارگروه وظایف 

  ایرانیانتدوین و ابالغ سیاست های کالن مسابقات مینی فوتبال محالت.   

 های مسابقاتها و دستورالعملنامهتصویب آیین.  

 هاها و امکانات سایر دستگاهمندی مسابقات از ظرفیتمنظور تسهیل برگزاری در سطح ملی و بهره ارائه راهکار به.  

 نظارت بر حسن اجرای مسابقات. 

 

 استانی اعضای کارگروه

 (استانی صف کارگروه)رئیس  .یاستاندار یتیامن یاسیمعاون س .1

 )نایب رئیس کارگروه صف استانی( .ورزش و جوانان استانمدیرکل  .2

 .)عضو(اریفرماندهی انتظامی استان و یا نماینده تام االخت .3

 استان)عضو( یدانشگاه علوم پرشک سیرئ .4

 (یکارگروه صف استان.)دبیر همگانی استان یرئیس هیأت ورزشها .5

 .)عضو(رئیس شورای شهر استان .6

 .)عضو(رئیس شورای شهر شهرستان .7

 .)عضو(مرکز استان شهردار .8

 .)عضو(مدیرکل صدا وسیما استان .9

 .)عضو(مدیرکل امورشهری استانداری .10

 .)عضو(مدیرکل اموراجتماعی استانداری .11

 استان)عضو( معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش .12

 دانشجویی دانشگاه مرکز استان)عضو(ت معاون .13

 .)عضو(رئیس سازمان بسیج  ورزشکاران استان .14

 )عضو(ست اداره کل ورزش و جوانان استان.حرا .15

 )عضو(.همگانیرئیس گروه ورزش  .16
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 )عضو(.ورزش شهرداری های استان کمیتهرئیس  .17

 )عضو(.استان فوتبال کمیته مینی رئیس .18

 (عضو نایب رئیس کمیته مینی فوتبال استان.) .19

 رئیس هیات پزشکی استان)عضو( .20

 است. رپذی امکانکارگروه  سیرئ دییو تأ ریدب شنهادیاضافه کردن عضو، به پ -تبصره 

 
 

 کارگروه استانیوظایف 

 ه(شد مشخص یدر فاصله زمان) ها یباز یزمان و مکان برگزار نییتع. 

 استان ییاجرا یها مسابقات به دستگاه یساناطالع ر. 

 استان ییاجرا یها به دستگاه ییو دستورالعمل اجرا یعموم نامه نییارسال آ. 

 ازین و امکانات مورد زاتیفراهم نمودن اماکن، تجه. 

 انیو جذب حام یمنابع مال ییشناسا. 

 بهتر مسابقات یمختلف استان جهت برگزار یبا دستگاهها یهماهنگ جادیا. 

 تر مسابقات باشکوه یمشارکت و برگزار شیمنظور افزا به غیتبل. 

 ییو دستورالعمل اجرا یعموم نامه نییمسابقات مطابق با آ ینظارت بر حسن اجرا. 

 مدالها و جام مسابقات ا،یاحکام، هدا هیته. 

  برتر به کارگروه ستاد یها مینفرات و ت یو معرف جینتا اعالم به موقع. 

 کشوری(ییبرتر استان به مرحله نها یها میجهت اعزام نفرات و ت یهماهنگ(. 

 گزارش و ارائه آن به کارگروه ستاد نیتدو. 

 

 ن       کارگروه شهرستا یاعضا   
 (شهرستان صف کارگروه.)رئیس فرماندار .1

 (شهرستان )نایب رئیس کارگروه صف.اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرئ .2

 .)عضو(اریتام االخت ندهینما ایشهرستان  یانتظام یرویفرمانده ن .3

 (شهرستانکارگروه صف .)دبیر  شهرستان یهمگان یورزشها أتیه سیرئ .4

 .)عضو(رئیس شورای شهر .5

 .)عضو(شهردار .6

 شهرستان)عضو(رئیس مرکز بهداشت  .7

 )عضو(شهرستانآموزش و پرورش  یبدن تیمعاون ترب .8

 )عضو(شهرستان. فوتبالی نیم تهیکم سیرئ .9

 (عضو نایب رئیس کمیته مینی فوتبال استان.) .10

 )عضو(.ورزش شهرداری های شهرستان کمیتهرئیس  .11
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 )عضو(شهرستانرئیس هیات پزشکی  .12

 

 شهرستانیوظایف کارگروه صف 

 (شده مشخص یدر فاصله زمان) ها یباز یزمان و مکان برگزار نییتع. 

 شهرستان ییاجرا یمسابقات به دستگاهها اطالع رسانی. 

 شهرستان ییاجرا یها به دستگاه ییو دستورالعمل اجرا یعموم نامه نییآ ارسال. 

 ازین و امکانات مورد زاتیفراهم نمودن اماکن، تجه. 

 انیو جذب حام یمنابع مال ییشناسا. 

 بهتر مسابقات یمختلف استان جهت برگزار یبا دستگاهها یهماهنگ جادیا. 

 تر مسابقات باشکوه یمشارکت و برگزار شیمنظور افزا به غیتبل. 

 ییو دستورالعمل اجرا یعموم نامه نییمسابقات مطابق با آ ینظارت بر حسن اجرا. 

 ها و جام مسابقات مدال ا،یاحکام، هدا هیته. 

 برتر به کارگروه استان مسابقات یمهاینفرات و ت یو معرف جینتاموقع  به اعالم. 

 یبرترشهرستان به مرحله استان یها میجهت اعزام نفرات و ت یهماهنگ. 

 گزارش و ارائه آن به کارگروه استان نیتدو. 

 

 در شهرستان های کشور مسابقات یبرگزار تهیکم یاعضا
 .اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرئ .1

 .شهرستان یهمگان یورزشها أتیبانوان ه سیو نائب رئ سیرئ .2

 .فوتبالی نیم کمیتهو نایب رئیس  رئیس .3

 .ورزش شهرداری های شهرستان کمیته رئیس .4

 .رئیس هیات پزشکی ورزشی شهرستان .5

 .نماینده نیروی انتظامی شهرستان .6

 

 کشور یمسابقات در شهرستان ها یبرگزار تهیکم فیوظا 
  محالتبه  یکاغذ اطالعیه،کاردالپ قیازطر یهمگان یرساناطالع. 

 ثبت نام لیحاضرپس ازتکم یها میت یسازمانده. 

 مسابقات یبرگزار. 

 مسابقات یموجود و مکان برگزار ساتیمحل تاس از امکانات و دیبازد. 

 مسابقات یفراهم نمودن داور برا. 

 جهت حضور در مسابقات. بوالنسو آم یانتظام یرویبا ن یهماهنگ 
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 وظایف دبیرخانه مسابقات- 4ماده      

 دبیرخانه مسابقات در فدراسیون ورزشهای همگانی دایراست. 

 پیگیری و نظارت بر حسن انجام مصوباتبرگزاری جلسات ،.  

 ها و بخشنامه های اجرایی مسابقات تدوین و پیشنهاد دستورالعمل.  

 پیگیری تشکیل کارگروه های مسابقات.  

 ری مسابقاتنظارت بر نحوه برگزا.  

  فاز 4تهیه تقویم مسابقات در هر. 

 

 

 جوایز-5ماده 

 

 مرحله استانی-5-1
 گردد. اهداء میو جوایز نقدی ، حکم قهرمانی و مدال هر استان در بخش بانوان و آقایان اول، دوم و سوم های تیم به 

  میلیون تومان 20اول: تیم 

  میلیون تومان 15دوم: تیم 

 میلیون تومان 10سوم: تیم 

 

 مرحله کشوری-5-2
، مدال و حکم ) با امضا رئیس ستاد مسابقات ملی( اول، دوم و سوم را کسب نمایند که  مقام به تیم هاییدر مرحله کشوری 

 گردد.جام اهداء می

 

 مجوز حضور در مسابقات لیگ -5-3

یک  لیگ ،جواز حضور در لیگ برتری کشوری اندتیم هایی که در مسابقات کشوری و استانی و شهرستانی مقام کسب کرده 

 .را کسب خواهند کردهرستانی و لیگ دو شهرستانی لیگ یک ش لیگ برتر استان،لیگ دو کشوری،  کشوری،

 

 لیگ برتر کشور-5-3-1
 .کسب خواهند کردرا لیگ برتر کشوری  درجواز حضور مسابقات کشوری  پانزدهمتیم اول تا 

 

 لیگ یک کشوری-5-3-2
 کسب خواهند کرد.یک کشوری  را  گیل درجواز حضور  یمسابقات کشورسی و یکم تا  شانزدهم میت
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 لیگ دو کشور-5-3-3
.کسب خواهند کرددو کشوری را  گیحضور به ل مجوز قهرمان استان های کشور  

 

 استانلیگ برتر -5-3-4  
 .کردخواهند کسب حضور به لیگ برتر استانی را  مجوزتیم دوم تا یازدهم مسابقات استانی 

 

 لیگ یک استانی-5-3-5
 .کسب خواهند کردرا  یک شهرستان حضور به لیگ مجور مسابقات شهرستانی   ششمتا اول تیم 

 جام پرچم مجور حضور به لیگ یک شهرستان  را کسب خواهند کرد. شهرستانیتیم اول مسابقات  4تبصره:

 

 لیگ دو استانی-5-3-4
 .کسب خواهند کردحضور به لیگ دو شهرستان  را  مجوزتیم هفتم  تا یازدهم  مسابقات شهرستانی 

 شهرستان  را کسب خواهند کرد. دو گیجام پرچم مجور حضور به ل یمسابقات شهرستان پنجم تا هشتم  میتبصره: ت

 

 جوایز انگیزاننده-5-4
 

 جایزه استان فعال -5-4-1
 خواهد شد.اهدا  نقدی  یزیداشته باشند جوا در مسابقات مینی فوتبال محالت را تیم  نیشتریکه ب یاستان سه  به

 :میلیون تومان 20استان اول 

 :میلیون تومان 15استان دوم 

 :میلیون تومان 10استان سوم 

 .می باشدجمعیت استان  حسبتعداد تیم بر  ،:شاخص ارزیابی1تبصره

 

 جایزه شهرستان فعال -5-4-2
 .شد اهدا خواهد ینقد یزیفوتبال محالت را داشته باشند جوا ینیدر مسابقات م  میت نیشتریکه ب شهرستانیبه سه  

  تومان ونیلیم 20اول: شهرستان 

 تومان ونیلیم 15دوم: شهرستان 

  تومان ونیلیم 10سوم:شهرستان 

 است. شهرستان تیبر اساس جمع میتعداد ت یابی:شاخص ارز1تبصره
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 شرایط مسابقات-6ماده
 

  بانوان و آقایانبرگزاری مسابقات در دو بحش. 

  برگزار می شود.کشورمنطقه،استان،، شهرستانحله،مر چهاربرگزاری مسابقات در 

  باید در تمامی شهرستان ها استان برگزار شود. فاز استانمسابقات در 

  برگزار می شود. رایگاناین مسابقات در تمام فازها به صورت 

 برگزار می شود. حذفي -دوره ایبه صورت  در تمامی فاز ها مسابقات 

 .هماهنگی الزم با نیروی انتظامی در برگزاری مسابقات توسط مسئولین برگزاری 

  مسابقات. یبا شبکه بهداشت و درمان و اورژانس محل، توسط مسئولین برگزار الزمهماهنگی 

  داشتن رضایت نامه از والدین برای تمامی بازیکنان خانم و آقای زیر سال به باال می باشد و 15شرایط سنی جضور در مسابقات

 گزاری مسابقات تحویل داده شود.سال الزامی است و به هنگام شروع مسابقات برگه رضایت نامه باید به مسئول بر 18

  شهرستان و با شرکت تمامی تیم های شهرهای زیر مجموعه آن شهرستان برگزار خواهد شد و  محالت مسابقات در سطح

 زمان، مکان و نتایج قرعه کشی مسابقات حداکثر یک هفته قبل از شروع مسابقات اطالع رسانی خواهد شد.

  مقررات انجمن مینی فوتبال فدراسیون ورزش همگانی می باشد.برگزاری مسابقات براساس قوانین و 

  الت با عنوان مسابقات مینی فوتبال مح فدراسیون پزشکی ورزشی کارت بیمه ورزشی الزام به داشتنهمه اعضا تیم

 باشند.می   ایرانیان

 افراد شرکت کننده در مسابقات مینی فوتبال محالت بیمه ورزشی  ،طبق تفاهم نامه انجام شده با فدراسیون پزشکی ورزشی

 ارائه می شود. ریال350.000درصد تخفیف به مبلغ  50با  ایرانیان

 همگانی به آدرس ورزش های تیم ها در سامانه رویداد فدراسیون نام ثبتhttps://events.isfaf.ir  .خواهد بود 

 رویداد فدراسیون همگانی به آدرسدر سامانه یز هزینه بیمه ورزشکاران رواhttps://events.isfaf.ir  .خواهد بود 

 .همه اعضا تیم باید کارت دو دوز تزریق واکسن کرونا را به همراه داشته باشند 

 

 نکات قابل توجه:
 مسابقات یجهت مشارکت در برگزار شهرداری ها با استانداران، فرمانداران و الزم  یها هماهنگی. 

  را در مسابقات شرکت دهند تقدیر میگردد. بيشترین تيماز مدیران کل و روسای هیات های ورزش های همگانی که 

  یا کنند.موظف هستند محل اسکان را برای تیم ها در مرحله استانی مهاداره کل ورزش و جوانان استان ها 

 انجمن مینی فوتبال و انجمن ورزش شهرداری ها تر و آرم متحدالشکل مسابقاتپوس ابالغ. 

 خواهد بود شده اعالم یتمامی مراحل بصورت دقیق و مطابق با زمانبند یاجرا. 

https://events.isfaf.ir/
https://events.isfaf.ir/
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 بر اساس استانها فدراسیون ورزش های همگانی  یتوزیع جوایز در تمامی سطوح توسط ادارات کل ورزش و جوانان وهیأتها

 .ابالغی اعتبارات

 محلی و استانی یها مسابقات با استفاده از ظرفیت رسانه یپوشش خبر. 

 آیین افتتاحیه و اختتامیه یبرگزار.  

 تشکیل جلسات کارگروه استانی و شهرستانی. 

 مالز یمسابقات بانوان در چهارچوب قوانین و مجوزها یمناسب جهت برگزار یتامین فضا. 

  شرکت تیم ها در مسابقه شامل ایاب و ذهاب، اسکان و تغذیه احتمالی در شهر محل برگزاری مسابقه، تهیه تمامی هزینه های

 و سایر هزینه ها بر عهده تیم های شرکت کننده خواهد بود. البسه ورزشی و آب معدنی به هنگام برگزاری مسابقات

 

 مسابقات یبرگزار نیقوان-7ماده
 

ر و استفاده از ماسک د یفاصله اجتماع لیستاد مبارزه با کرونا از قب یبهداشت یپروتکل ها ستیبا یها م میت یتمام اعضا.1

 .ندینما تیمحل مسابقه را رعا

 یاحو جن یاسیس یداشته باشند )نوشتن شعارها یمال یحام ای یآرم تجار ایلباس خود نام، نشان  یتوانند بر رو یها م میت.2

 .باشد( یاسالم ممنوع م نیو مقررات کشور و د نیو خالف قوان

مسابقات به همراه داشته  یدر تمام یلباس کامل و شماره دار خود را بر اساس فرم ارسال ستیبا یها م میت کنانیهمه باز.3

 .باشند

 4در  3قطعه عکس  کیسال،  18 ریز کنانیباز یبرا نیوالد تنامهیشناسنامه، رضا ای یکارت مل ستیبا یها م میسرپرستان ت.4

از  یاعالم خیرا در تار کنانیباز ستیشده ل دییو فرم تا میت یتمام اعضا یورزش مهیدو دوز واکسن، کارت ب قیکارت تزر ،یپرسنل

 .آنان صادر شود یبرا یدهند تا کارت باز هیمسابقات ارا یبرگزار تهیکممسابقات به  یبرگزار تهیکم یسو

 .شود یوزارت ورزش و جوانان برگزار م یکامل و بر طبق دستورالعمل اعالممسابقات بانوان با پوشش .5

 نیفوتبال احترام بگذارند وا ینیانجمن م یمسابقات از سو یاعالم یو اخالق یانضباط ،یو مقررارت فن نیبه قوان دیها با میت.6

 .خواهند شد( مهیجر یانضباط یها تیبا محروم انی. )خاطندینما تیرا رعا نیقوان

در  میاست و در صورت عدم حضور ت یساعت قبل از شروع مسابقه در ورزشگاه محل انجام مسابقات الزام کیها  میحضور ت.7

 .اعالم خواهد شد فیسه بر صفر به سود حر یساعت شروع مسابقه باز

ا سه بر ه میت ای میت نیا یهایباز جهیچند گروه در طول مسابقات، نت ای کیاز  میت کی یریکناره گ ایدر صورت عدم حضور  .8

 .محاسبه نخواهد شد یتعداد گل ها در جدول رده بند یشود ول یمقابل در نظر گرفته م یها یها میت ای میصفر به سود ت

مسابقه پس از آن را به همراه خواهد داشت.  کیرا از  میکادر ت ای کنیباز تیکارت قرمز، محروم کی ایدو کارت زرد  افتیدر .9

 یا برار یدتریشد یها تیفوتبال محروم ینیانجمن م یانضباط نیبراساس قوان یورزش ریرفتار غ لیکارت قرمز بدل افتیدر

 .خواهد داشت یدر پ یافراد خاط

 :خواهد بود لیذ طیبر اساس شرا یمسابقات در مرحله گروه یها در جدول رده بند میقرار گرفتن ت .10

 (ازیو باخت بدون امت ازیامت کی یتساو از،یامت 3کسب شده )برد  ازاتیامت زانیم
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 روزیپ میرو در رو لحاظ خواهد شد و ت یباز یبرتر در جدول رده بند میت نییتع یو برا میدو ت نیب ازاتیامت یصورت تساو در

هتر، آوراژ گل ب بیبه ترت ازاتیرو در رو و برابر بودن امت یدر باز ی. در صورت تساودیآ یبرتر به حساب م میرو در رو ، ت یدر باز

در آوراژ گل و گل زده برابر تعداد گل خورده کمتر مورد محاسبه  یدر صورت تساو شتر،یدر آوراژ گل، گل زده ب یدر صورت تساو

تعداد کارت قرمز کمتر و سپس تعداد  یدر همه موارد اعالم یشود و در صورت تساو یلحاظ م یبرتر در جدول رده بند می. ت

 .برتر مشخص خواهد شد میبودن تمام موارد، با قرعه ت رکارت زرد کمتر مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. در صورت براب

ر، در آوراژ گل بهت بی، به ترت یها در جدول رده بند میرتبه ت نییتع یو برا میچهار ت ایسه  نیما ب ازاتیامت یصورت تساو در

در آوراژ گل و گل زده برابر تعداد گل خورده کمتر مورد محاسبه و  یدر صورت تساو شتر،یدر آوراژ گل، گل زده ب یصورت تساو

تعداد کارت قرمز کمتر و سپس تعداد  یدر همه موارد اعالم یشود و در صورت تساو یم حاظل یبرتر در جدول رده بند میت

 .برتر مشخص خواهد شد میگرفت. در صورت برابر بودن تمام موارد، با قرعه ت کارت زرد کمتر مورد محاسبه قرار خواهد

ضربات  ای( ییا قهیدق 5 مهیدر وقت اضافه )دو ن ای( ییا قهیدق 25 مهی) دردو ن یکه در وقت قانون یمیت یدر مراحل حذف .12

 یهایازدر ب یمیمسابقه خواهد بود. )در صورت عدم حضور ت روزیپ میکند ت دایدست پ ی( به برتریضربه پنالت 3 می)هر ت یپنالت

 .دارمحسوب خواهد شد(یحاضر برنده د میت ،یمراحل حذف

 انیساعت پس از پا 2ظرف حداکثر  ستیبا یاعتراض داشته باشد م فیحر میت کنانیباز ای کنینسبت به باز یمیچنانچه ت .13

سابقات بر م یبرگزار تهیکم ی. رادیمسابقات اعالم نما یبرگزار تهیبه کم یفاعتراض خود را با ادله کا یآن مسابقه بصورت کتب

 .دشو یم یتلق یقطع یرا نیاعتراضات اعالم شده ا هیصادر خواهد شد و در کل فوتبال ینیانجمن م یانضباط نیاساس قوان

انجمن  یانضباط نیمسابقات بر اساس قوان یبرگزار تهیاعتراضات وارده، کم ریسا نیتمام و همچن مهین یهایدر ارتباط با باز. 14

 خواهد کرد. یریگ میفوتبال تصم ینیم

             بازیکن، مربی و سرپرست خواهد بود. )سرپرست و سرمربی تیم بانوان حتما باید  10نفر شامل  12هر تیم متشکل از   .15

 خانم باشند(.

محدودیتی برای حضور بازیکنان باشگاهی رشته های فوتبال )فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی( در تیم های حاضر در .16

 مسابقات مینی فوتبال وجود ندارد..17

 محدودیتی در استفاده از بازیکنان دیگر محالت یا دیگر شهرها وجود ندارد..18

 .درج شود زین کنانینفره باز 10 ستیلدر  تواندیم میت یمرب نیو همچننام سرپرست .19

 وجود ندارد. کنیو باز ینفر همزمان بعنوان سرپرست، مرب کیثبت نام  یبرا یمشکل.20

 باشند. میت توانند همزمان عضو دو ینم یسرپرست و مرب کنان،یباز.21

( می 1386سال )کلیه متولدین قبل از سال  15بازیکن و با شرایط سنی بزرگساالن باالی  5در مقابل  5مسابقات بصورت .22

 باشد. 

لیست اعالمی بازیکنان و کادر قابل تغییر نخواهد بود و تیم ها پس از ارسال اسامی نمی توانند نفرات اعالمی خود را کم یا .23

 راهن آنان را تغییر دهند.اضافه نمایند و یا شماره پی

استعداد یاب های مورد تایید انجمن مینی فوتبال مسابقات تمام شهرستان ها را زیر نظر خواهند گرفت تا برترین بازیکنان .24

 مسابقات به اردوی تیم ملی بانوان و آقایان دعوت شوند. 

مسابقات در یک ورزشگاه مناسب و محل آن با نظر مسولین برگزاری مسابقات انتخاب و برگزار خواهد شد )مسابقات بانوان .25

 در ورزشگاه محصور و مختص بانوان و بدون حضور آقایان برگزار خواهد شد(. 
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 مسابقات بر اساس قوانین اعالمی انجمن مینی فوتبال برگزار خواهد شد..26

در زمین چمن مصنوعی، یا طبیعی  برگزار خواهد شد و بازیکنان باید تجهیزات مورد نیاز برای بازی شامل کتانی مسابقات .27

مخصوص زمین چمن مصنوعی یا طبیعی، جوراب ساق بلند، محافظ ساق به همراه داشته باشند همچنین دروازه بان می تواند از 

 شلوار گرمکن استفاده نماید.

 

 

 مسابقات بندی زمانجدول   -8ماده 
 

   

 استان های بخش اولجدول زمانبندی  -8-1

 

 

 
 

 دوماستان های بخش جدول زمانبندی -8-2

 

 

 
 


