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 فصل اول : اهداف
   باشگاههابنیادي برگزاري مسابقات باشگاههاي کشور به منظور شکل گیري و تقویت : 1ماده 
تعمیم و گسـترش ورزش هنـدبال و فـراهم آوردن زمینـه هـاي الزم جهـت رشـد و شـکوفایی         :   2ماده 

 استعدادهاي ورزشکاران این رشته در باشگاههاي کشور
 ایجاد زمینه هاي مناسب براي فعالیت  و سرمایه گذاري و تبلیغات  :  3ماده 
 ایج بهترافزایش انگیزه بیشتر جهت پیگیري تمرینات مستمر براي کسب نت:  4ماده 

فــراهم آوردن شــرایط مطلــوب بــراي بهــره گیــري از امکانــات مــادي و معنــوي باشــگاهها و   :  5مــاده 
 سازمانهاي بخش خصوصی  

توسعه و رشـد ورزش قهرمـانی و ارتقـاء توانمنـدیهاي ورزشـکاران مسـتعد و آمـادگی مسـتمر         :  6ماده 
 بازیکنان تیمهاي ملی کشور

 
 اماندهی مسابقاتشوراي برنامه ریزي و سفصل دوم : 

برنامـه ریـزي الزم و سـاماندهی کلیـه مسـابقات هنـدبال و ایجـاد تشـکیالتی منسـجم و           بمنظور:  7ماده 
قانونمند در برگزاري مسابقات با استفاده از خرد جمعی , شوراي برنامه ریزي و ساماندهی مسـابقات بـا   

 حضور اعضاء ذیل تشکیل می گردد:  
 رئیس شورا   دبیرکل فدراسیون     -الف   
 دبیر شورا     رئیس کمیته مسابقات          -ب   
 عضو شورا        نایب رئیس امور بانوان   -ج   
 عضو شورا                    رئیس کمیته داوران             -د   
 رئیس کمیته مربیان                                   عضو شورا  -ه   
 عضو شورا             رئیس انجمن هندبال ساحلی          -و   
 مسئول کمیته مسابقات بانوان                    عضو شورا  -ز   
 به انتخاب ریاست فدراسیون   دو نفر خبره و کارشناس                         عضو شورا  -ح   
ب مـدیران  بـه انتخـا  دو نماینده از باشگاههاي فعال هندبال    عضور شورا ( ترجیحاً از لیـگ برتـر)    -ط  

 باشگاهها
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بـه انتخـاب    عضو شورا ( ترجیحاً هیأتهاي حاضر در لیگ برتر) اینده از هیأتهاي هندبال فعال دو نم -ي  
 رؤساي هیأتها

 
 شوراي برنامه ریزي و ساماندهی مسابقات شرح وظایف:  8ماده 

 باشگاههاي کشور: تهیه و تدوین آئین نامه ها , برنامه ها و سیاست هاي اجرائی مسابقات  1-8
 : تنظیم و نشر فرم قرارداد بازیکنان 2-8
 : تعیین و تنظیم برنامه مسابقات طبق تقویم مصوب فدراسیون هندبال 3-8
 : همکاري مناسب بنا به مورد با کمیته هاي فدراسیون هندبال   4-8
یا استان میزبـان  از امکانات و تجهیزات مورد نظر در شهرستان و براي بازدید نماینده  اعزام:  5-8

 و تهیه گزارش به منظور تصمیم گیري و تایید محل برگزاري مسابقات
 : گزارش عملکرد نهایی مسابقات برگزار شده در پایان هر سال 6-8
روساي هیات هنـدبال اسـتانهاي    ، : تشکیل جلسات مختلف با مدیران ، کادر فنی و سرپرستی 7-8

 مسابقاتشرکت کننده در 
 در صورت لزوم لسات با حضور ریاست فدراسیون هندبال: تشکیل ج 8-8
 : تشکیل جلسات بمنظور هماهنگی و تبادل نظر بین اعضاي کمیته 9-8

شـورا و تأییـد ریاسـت محتـرم فدراسـیون قابـل        : کلیه مصوبات و تصمیمات پس از تصویب  10-8       
 اجرا می باشد.

 
 فصل سوم : باشگاه ورزشی : 

معیارهـاي وزارت ورزش و  ضـوابط و معتبر فعالیت بوده کـه براسـاس    پروانه دارايبایدباشگاه :  9ماده  
 . نیزبه ثبت رسیده باشدشده و در اداره کل ثبت شرکت هاجوانان تأسیس 
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را  ییکلیه تیمهادر مسابقات, به منظور تشویق و ترغیب باشگاهها به حضور فدراسیون هندبال :  10ماده 
که تحت پوشش هر ارگان یا نهاد دولتی اعم از نطامی یا غیرنظامی،هیئتهاي هندبال،دانشـگاهها و مراکـز   

که در مسابقات هندبال شرکت می  آموزش عالی،وزارت کار،ادارات ورزش و جوانان و یا هر نام دیگري
ت حـاکم بـر باشـگاههاي    بعنوان باشگاه ورزشی می شناسد که می بایست تابع کلیه قوانین و مقـررا کنند 

 . د نرسمی باش
 

 فصل چهارم : نوع مسابقات
 مسابقات هندبال قهرمانی باشگاههاي ایران مشمول این  آئین نامه به قرار زیر است :کلیه :  11ماده 

 آقایان و بانوان .ات قهرمانی لیگ برتر هندبال کشور : مسابق 1-11
آقایـان و   و جـام حـذفی باشـگاههاي ایـران     سـه  دسـته  دو ، دسته یک ، دسته : مسابقات قهرمانی 2-11

 بانوان
 : مسابقات قهرمانی امید, جوانان و نوجوانان و دیگر مسابقات باشگاهی آقایان و بانوان. 3-11
 

 فصل پنجم : شرایط برگزاري مسابقات :
زمان اجراي مسابقات هر ساله با توجه به تقویم اجرایی فدراسیون هندبال ایران،کنفدراسـیون   : 12ماده 

 .برگزار خواهد شد فدراسیون جهانی هندبال هندبال آسیا و
فدراسیون هنـدبال ایـران   آئین نامه هاي مسابقات طبق آخرین قوانین و مقررات بین المللی و :  13ماده 

 برگزار خواهد شد.
متناسـب بـا برنامـه هـاي اعـالم شـده        برتر بـا حضـور تیمهـاي شـرکت کننـده      مسابقات لیگ :  14ماده 

 فدراسیون هندبال ایران و آسیا و جهانی مشخص و برگزار خواهد شد.  
در صورت نیاز به افزایش یا کاهش تعداد تیمهـا حاضـر در لیـگ بنـا بـر مصـلحت و تشـخیص        : 15ماده 

وسعه کمی و کیفی ورزش هندبال در هـر دوره مـورد بررسـی و اعـالم     فدراسیون هندبال و با عنایت به ت
 خواهد شد.
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طبق تقویم اجرایی هر سال براساس بخشنامه صادره از فدراسیون قرعه کشی مسابقات جلسه :  16ماده 
هندبال و اعالم قبلی با حضور نمایندگان تـام االختیـار باشـگاههاو هیئتهـاي هنـدبال ذینفـع در مسـابقات        

 .ر خواهد شدبرگزا
تاریخ و ساعت برگزاري مسـابقات در جلسـه قرعـه کشـی و بـا حضـورنمایندگان باشـگاهها و        : 17ماده 

 تعیین و اعالم خواهد شد. ذینفع هیتهاي هندبال
ه تغییـر در تـاریخ   هـر گونـ  : در صورتیکه هریک از باشـگاهها بـه دالیـل موجـه درخواسـت       1-17

روز کـاري قبـل از انجـام بـازي مـد نظـر بـه         5مسابقه اي را داشته باشند مراتب می بایست حداقل 
 .فدراسیون ارسال گرددکه پس از بررسی ، نتیجه اعالم خواهد شد

بـه  مسابقات با صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایـران نسـبت   داوران و : در صورتی که کمیته  2-17
اي به توافق برسند و پخش مسابقه نیاز به تغییـر سـاعت و یـا تـاریخ بـازي را داشـته       پخش مسابقه 

و باشگاهها نیز ملزم به اجـراي برنامـه تغییـر یافتـه      باشد،مراتب به اطالع باشگاههاي ذینفع رسیده
 . خواهند بود

برنامـه   : در صورتی که به دالیل مختلف نیاز  بـه برگـزاري همزمـان مسـابقات باشـد و قـبالً       3-17
مسابقات ارسال و اعالم شده باشد کمیته مسابقات برنامه هماهنگ و جدید را به باشـگاههاي ذینفـع   

 اعالم و الزم االجراء خواهد بود .
   در صورتی که مسابقات لیگ برتر یا مسابقات بـرون مـرزي ( آسـیائی و یـا تشـکیل اردوهـاي       : 18ماده 
همزمان شود با در نظر گرفتن شرایط ، کمیته مسابقات فدراسیون هندبال نسبت به تغییـر برنامـه    )ملی 

 لیگ اقدام خواهد نمود و تیمها را در جریان تعطیلی خواهند گذاشت.
از یک باشگاه در معیت تیم هاي ملـی هنـدبال کشـور و یـا      یا بازیکنانی بازیکندر صورتی که :  19ماده 

رت و هماهنگی فدراسیون به مسابقات برون مرزي اعـزام شـود،کمیته مسـابقات مـی     باشگاهی تحت نظا
 تواند تغییرات متناسب با شرایط را اتخاذو ابالغ نماید.  

 یکن دعوت شده به تیم ملی می باشد. گاه ملزم به در اختیار گذاشتن باز: باش1-19
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بـدالیل   : در صورتیکه هر یک از بازیکنانی که به اردوي آمادگی تیم ملی دعـوت مـی شـوند    2-19
کمیته از حضور در تمرینات امتناع ورزند تا تشکیل جلسه  موجه به تشخیص فدراسیون هندبال غیر

 انضباطی حق شرکت در کلیه مسابقات را ندارند.
 مربوطه می باشد. میزبانمسئولیت اجرائی مسابقات به عهده هیات هندبال :  20ماده 
 دو تیم آخر جدول براي فصل بعدي به مسابقات دسته یک سقوط خواهند کرد .:  21ماده 
تیمی که مقامهاي اول و دوم را بدست آورده اند بـه لیـگ برتـر     2حداقلیک , دستهاز تیمهاي :  22ماده 

 صعود خواهند کرد.
مقامهـاي اول و دوم را کسـب نماینـد بـه مسـابقات       لیـگ برتـر   دو تیمی که در پایان مسابقات:  23 ماده

 باشگاههاي آسیا اعزام خواهند شد.
براي حضور در مسـابقات   یا انحالل هرکدام از باشگاهها: در صورت عدم آمادگی و انصراف  1-23

باشگاههاي آسیا فدراسیون هندبال نسبت به جایگزین کردن باشگاه دیگري تصمیم گیري خواهـد  
 کرد.

 
 فصل ششم : مقررات فنی و اجرایی مسابقات

عوامـل باشگاه(بازیکن،مربی،سرپرسـت و ...) و هیئـت هنـدبال مـی بایسـت از مقـررات        کلیـه  :  24ماده 
هاي اجرایی مسابقات اطالع و آگاهی کامل داشـته و باشـگاه ملـزم بـه اطـالع رسـانی       هندبال و آیین نامه 

 .  دقیق به کلیه عوامل می باشد
به مبلغ مورد تصویب با امضاء معتبر باشگاه جهـت   اي هر باشگاه در شروع فصل چک یا سفته:  25ماده 

 ویل می دهد.مین تعهدات و همکاري با لیگ تا پایان فصل به فدراسیون هندبال تحضت
به تصویب می رسد، جهت حق شـرکت در   در شروع فصل مبلغی را کهموظف است هر باشگاه  :26ماده 

ك ارائـه نمایـد در غیـر    بـا مـدار  را مسابقات به حساب فدراسون هنـدبال واریـز و اصـل فـیش را همـراه      
 .بعمل می آید مسابقات ممانعتشرکت در اینصورت از

فصل و یا قبل از پایان لیگ باشگاهی انصراف از انجام مسابقات را اعـالم   در صورتیکه در طول:  27ماده 
       تـامین     25مـاده   از محـل سـپرده   تهاي وارده به لیگ و باشـگاههارا نماید فدراسیون هندبال کلیه خسار

 می کند و باشگاه حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.  
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سالن برگزاري مسابقات باید از ابعاد استاندارد و امکانـات الزم از قبیـل کفپـوش اسـتاندارد و     :  28ماده 
نور مناسب، امکانات بهداشتی، رختکن براي تیمهـا و داوران، تـور دروازه مناسـب، خـط کشـی قـانونی و       

 .باشد) رنگ آمیزي مناسب برخوردار2*3(شفاف، تابلو اسکوربرد و دروازه ثابت با ابعاد قانونی 
در زمان قرعه کشی مسئولین تیمها موظف به مشخص کردن محل برگـزاري مسـابقات خـود    :   29ماده 

 می باشند.
: هرگونه تغییر در محل برگزاري مسابقات بایسـتی بـا همـاهنگی و تاییـد کمیتـه مسـابقات        1-29

 انجام شود.
: در صورتیکه باشگاهی بدالیل مختلف در سالهاي گذشته مجوز برگزاري انجام مسابقات در  2-29

ستاندارد کافی برخوردار نبوده و بدلیل اضطرار استفاده گردیده لنی را اخذ نموده که از شرایط واسا
و  باشـد است، در صورت اعالم کمیته مسابقات ملزم به تغییر سالن بازي و اخذ تاییدیه از کمیته می 

 این بدین معنا است که انجام مسابقه در گذشته مالك تایید سالن نمی باشد.
بـه اسـتان و    داوران , نـاظران و نماینـدگان خـود را   اوت مسابقات فدراسیون هندبال جهت قض:  30ماده 

به حساسیت بازي امکان اعزام فـرد دیگـري    شهر محل مسابقه اعزام خواهد کرد در صورت نیاز با توجه
 و داور میز نیز از سوي فدراسیون وجود دارد.  عنوان نماینده فدراسیونب
نماینده فدراسـیون بـا همـاهنگی کمیتـه      : در صورت عدم حضور داوران در محل مسابقه , 1-30 

بـه بـاال ) معتبـر     1از دو داور که حتماً کارت داوري ( ترجیحـاً درجـه   میزبان داوران و مسابقات و هیئت 
فدراسیون هندبال داشته باشند در محل براي قضاوت دیدار اسـتفاده نماینـد و یـا بـه تشـخیص نماینـده       

 ساعت تأخیر مسابقه برگزار خواهد شد.   24فدراسیون و با 
کمیتـه  , نماینـده فدراسـیون بـا همـاهنگی      در صورت عدم حضور داوران میز بـراي مسـابقات  :  31ماده 

 هیات هندبال میزبان تصمیم الزم را اتخاذ خواهند کرد.مسابقات و
، تغذیه و ایاب و ذهـاب درون شـهري نماینـده و    اي میزبان موظف خواهند بود که اسکانتیمه:  32ماده 

مسـابقه تـا زمـان خـروج از     داوران و عوامل اجرایی اعزامی فدراسیون را از زمان ورود به شهر برگزاري 
شهر میزبان تامین نمایند و دو هفته قبل ازشروع مسابقات آدرس و تلفن محـل اسـکان را بهمـراه تلفـن     

 رابط باشگاه در اختیار فدراسیون قرار دهند.
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: در صورت عدم همکاري هیئت هندبال و  باشگاهها، نماینـده و داوران اعزامـی مـی تواننـد      1-32
تا از ذکر شده در ماده باال اقدام و فاکتور مربوطه را بـه فدراسـیون ارائـه نمایـد     خود نسبت به مورد

 طریق فدراسیون از میزبان اخذ گردد .
عوامل اجرایی (داوران میز) و لوازم مورد نیاز مانند جدول امتیازات،کرنومتر رومیـزي، کـارت   :  33ماده 

 یزبان خواهد بود.قرمز و زرد ، کارت سبز و غیره بعهده  هیئت  هندبال م
در صورت حضور خبرنگاران و همچنین گـروه فیلمبـرداري اعزامـی از صـدا و سـیما در محـل       :  34ماده 

مبـذول  را تغذیـه آنهـا همکـاري الزم     و اسکانتامین میزبان  نسبت به  و باشگاه مسابقات، هیئت هندبال
 .  نماید
در کلیه مسابقات لیگ, هیأت هاي هندبال میزبان موظف می باشند در محل مسـابقات جایگـاه   :  35ماده 

                  ســالن مســابقات در نظــر گیرنــدجــوار ویــژه اي را بــراي گــروه اعزامــی صــدا و ســیما و خبرنگــاران در 
 شود .نهیچ مصاحبه اي در زمین بازي انجام  مسابقهپس از پایان  که) بنحوی میکس زوم (

 جهت انعکـاس اخبـار و رویـدادها    و باشگاه میزبان هیات هاي هندبال، گ در کلیه مسابقات لی:  36ماده 
بایستی تسهیالت الزم را براي نماینده فدراسیون در محل جهت ارسال نتیجه به روابط عمومی فدراسیون 

 و جراید کشور فراهم آورد.
قطع برق  امکان برگزاري مسابقه بدالیل مختلف از جمله(در جریان یک مسابقه در صورتی که : 37ماده 

مسابقه بـا   که به تایید نماینده فدراسیون رسیده باشد،وجود نداشته باشد، ) و مشکالت غیر قابل پیشبینی
همان نتیجه و وقت باقی مانده در زمان یـا سـالن دیگـر برگـزار خواهـد شـدو پـس از گـزارش نماینـده          

از طـرف کمیتـه انضـباطی هنـدبال اتخـاذ      ارتباط با مسائل اتفـاق افتـاده ،   فدراسیون تصمیمات مقتضی در
 خواهد شد.

ینده فدراسیون بازي بـا همـان نتیجـه و    : اگر در همانروز امکان برگزاري مسابقه نباشد با نظر نما1-37 
 باقی در روز بعد برگزار خواهد شد .زمان 
که از طرف کمیتـه مسـابقات موجـه تشـخیص داده شـود و تـیم        صورتی که بدالیل مختلفدر :  38ماده 

میهمان به موقع به محل مسابقه نرسد بازي با نظر نماینده فدراسیون با تاخیر و اگر امکـان برگـزاري در   
 ان روز نباشد در روز دیگر برگزار می شود.هم
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 24در هر صورت باشگاهها موظفند برنامه اعزام تیم هندبال خود را طوري تنظیم نمایند که تا :  39ماده 
 ساعت قبل از بازي در محل مسابقه حضور داشته باشند.  

باشگاهها موظف می باشد حداقل یک ساعت قبل از شروع بـازي در سـالن برگـزاري مسـابقه     :  40ماده 
 حضور داشته باشند.  

باشگاهها باید به موقع در سالن برگزاري مسابقات حضور یابند، در صورت تاخیر براي شـروع  :  41ماده 
د باشگاه اخذ خواهریال جریمه نقدي  000/000/1هر دقیقه مبلغ به ازاي بازي در نیمه اول یا نیمه دوم 

 شد .
پذیرش و ثبت بازیکنان در جدول مسابقات با تحویل کارت شرکت در مسابقات انجام خواهد :  42ماده 
 شد.

یکی از مسئولین تیم کـه قـبالً بطـور رسـمی توسـط باشـگاه بعنـوان کـادر فنـی            حداقل حضور:  43ماده 
 معرفی شده اند و براي آنها کارت صادر شده است در زمان برگزاري مسابقات کنار تیم الزامی است.  

در حین انجام مسابقه بدالیل مختلـف از جملـه دریافـت دیسـکالیفه ،یـک       در شروع و یا :اگر 1-43       
یم با هماهنگی نماینده فدراسیون بـا رعایـت   یکی از بازیکنان واجد شرایط ت،تیم بدون مسوول باقی بماند

 تعویض البسه می تواند مسولیت تیم را بعهده گیرد. ازجمله و مقررات قوانین
و مسئولیت این امـر   و وجود آمبوالنس الزم می باشدمسابقات الزامی  حضور پزشکیار در محل:  44ماده 

بعهده باشگاهها و هیات هندبال میزبان میباشد و نماینـده فدراسـیون تـا حضـور پزشـک یـا پزشـکیار از        
در صورت تأخیر ایجاد شده بابت عـدم حضـور پزشـکیار بـه      شروع مسابقه جلوگیري بعمل خواهد اورد.

 ریال (یکصدهزار تومان) جریمه به تیم میزبان تعلق می گیرد. 000/000/1/- ازاء هر دقیقه مبلغ
در سالن مسابقات الزامی می باشد و در صورت عدم یا حراست فیزیکی حضور نیروي انتظامی :  45ماده 

حضور نیروي انتظامی، تصمیم با نماینده فدراسیون خواهدبود که آیا مسابقه برگزار شود و یـا تـا حضـور    
ي انتظامی بازي به تاخیر بیفتد در هر صورت تامین امنیت مسابقات بعهده هیـات هنـدبال و باشـگاه    نیرو

شایان ذکر است هزینـه هـاي مربوطـه بعهـده باشـگاه میزبـان مـی         شرکت کننده در مسابقات می باشد.
 باشد.
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سـب بـا سـاعت    متنا روز قبل از مسـابقه  باشگاههاي میزبان موظف می باشند یک جلسه تمرین:  46ماده 
با هماهنگی مسئولین تیم میهمان در سالن برگـزاري مسـابقات بـراي آنهـا پـیش       زمان برگزاري مسابقه

 بینی نمایند.
غذیـه، اسـکان و... بعهـده    پرداخت کلیه هزینه هاي مربوط به اعزام تیم شامل ایاب و ذهاب، ت:  47ماده 

 ي شرکت کننده می باشد.باشگاهها
هرگونه اعتراض نسبت به بازیکنان تیمها باید به صورت کتبی و از طریق باشگاه یا سرپرسـت  :  48ماده 

سـاعت بعـد از بـازي بـه فدراسـیون ارائـه و موضـوع         24میلیـون ریـال حـداکثر     سهمبلغ  تیم با ضمیمه 
.در صـورت  اعتراض در کمیته انضباطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تصمیم الزم اتخاذ خواهـد شـد  

 وارد نبودن اعتراض مبلغ دریافتی عودت داده نخواهد شد.

اظهار نظر منفـی و نیـز ابـراز و نشـر مطالـب       , هر گونه احترام, به منظور حفظ حقوق و رعایت اصول :  49ماده 

موهون و افتراء غیر واقع و تحریک آمیز در رسانه هاي گروهی در وسایل ارتباط جمعی علیه نماینده و داوران و 
سایر دست اندرکاران مسابقات و فدراسیون هندبال از سوي مربیان ، بازیکنان و سرپرستان ممنـوع مـی باشـد .    

 زارش موضوع از طرف کمیته انضباطی مورد رسیدگی و پیگیري قرار خواهد گرفت.در صورت مشاهده و گ

نماینده و ناظر اعزامی از طـرف فدراسـیون جهـت همـاهنگی بمنظـور مطلـوب برگـزار شـدن         :  50ماده 
مسابقه و رفع کمبودها و اشکاالت احتمالی جلسه اي را با حضور نماینده هیات هنـدبال ، نماینـده باشـگاه    

و میزبان ، نماینده نیروي انتظامی ،نماینده اداره تربیت بدنی  و حراست و نماینده شوراي تـأمین  میهمان 
و صورتجلسـه را طبـق   می نمایدصبح روز بازي برگزار  11شهر بعد از ظهر روز قبل از بازي و یا  ساعت 

نماینـدگان  فرم مربوطه به ضمیمه گزارش به فدراسیون ارسال خواهند نمـود و همـاهنگی جهـت حضـور     
 .مورد اشاره در جلسه با هیئت هندبال استان می باشد

 

 فصل هفتم : مقررات فنی
موجود و اسـتاندارد انتخـاب خواهـد    و سلکت  توپ بازي توسط داوران از میان توپهاي مولتن :  51ماده 
 شد .
هیچ باشگاهی اجازه نـدارد بـدون همـاهنگی بـا فدراسـیون هنـدبال دیـدارهاي دوسـتانه و یـا          :  52ماده 

 خارجی ) برگزار نماید که باعث به تعویق افتادن مسابقات لیگ گردد.   –تدارکاتی ( داخلی 
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باشگاهها بایستی داراي دو دست پیراهن بارنگهـاي تیـره و روشـن باشـند و در یـک مسـابقه       :   53 ماده
باشگاهها بایستی کامالً از یکدیگر متفاوت باشد و همچنین دروازه بانان تیمها بایستی پیراهنی به  پیراهن

 تن داشته باشند که با پیراهن   دروازه بان و بازیکنان تیم مقابل و تیم خودشان متفاوت باشد . 
: در زمان قرعه کشی رنگ پیراهن تیمها ( بازیکنان و مربیان ) بایسـتی توسـط مسـئولین     1-53 

 باشگاه مشخص و اعالم گردد.  
:  دروازه بانهاي هر  تیم بایستی پیراهن  و شلوار یا شورت یکرنگ و مشابه یکـدیگر بـه    2-53 

 تن داشته باشند.  
فقط بایـد بـا یـک شـماره پیـراهن بـازي نمایـد (         در جریان  یک فصل از مسابقات هر بازیکن:  54ماده 

 بدون توجه به پست بازي , بازیکن یا دروازه بان ) 
 سانتیمتر می باشد.   20سانتیمتر و در پشت  10اندازه شماره پیراهنها در جلو :  55ماده 

 :رنگ شماره ها باید از رنگ و طرح پیراهن کامالً متمایز باشد .   1-55
تیم بایستی لباس ورزشی یا  شخصی یکرنگ و یک شکل به تن داشته باشند و رنگ  مسئولین:   56ماده 

 کفش ایشان الزاماً باید ورزشی باشد .لباس آنها با رنگ لباس تیم مقابل متفاوت باشد. 
 شماره گذاري شود.   99تا  1پیراهن بازیکنان می تواند از شماره :  57ماده 
 99تـا   1تیمها باید به هریـک از بازیکنـان خـود یـک شـماره از عـدد       ,  پیش از آغاز هر فصل:  58ماده 

 اختصاص دهند و آن را همراه با لیست به کمیته مسابقات اعالم نمایند .
بـراي  یـک دسـت و یـک رنـگ     و جـوراب  پیـراهن   موظف می باشند براي بازي , شـورت ، باشگاهها  : 59ماده 

 ه بانان خود داشته باشد.بازیکنان و یکدست و دررنگی متفاوت براي درواز
در صورتی که پیراهن دو تیم در مسابقه یک رنگ باشد تیم میهمان موظف بـه تغییـر پیـراهن    :  60ماده 

 خود می باشد.
پنج بازیکن حاضـر در زمـین داشـته باشـد کـه یکـی از       حداقل هر تیم در شروع بازي بایستی :  61ماده 

 زمان پرتاب دروازه )( بازیکنان بعنوان دروازه بان می باشد. 
دقیقه قبل از شروع بازي بایستی نام شانزده  بازیکن و چهار همراه جهت ثبـت در   30هر تیم :  62ماده 

 جدول مسابقات را همراه با کارت شرکت در مسابقات به مسئولین برگزاري تحویل نمایند.  
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ا تشـخیص پزشـک , آن   : اگر قبل از سوت شروع مسابقه یکی از بازیکنان آسیب ببیند بـ  1-62 
 بازیکن را می توان با یک بازیکن واجد شرایط دیگر تعویض کرد.  

   در مسابقات لیگ از بازیکنان خارجی استفاده نماید .هر تیم می تواند :  63ماده 
تعداد بازیکنان خارجی قبل از شروع در هر فصل توسـط فدراسـیون بـه باشـگاهها اعـالم       :  1-63           

 می شود .
, ثبت قرارداد , صـحت و   ITCستفاده از بازیکن خارجی منوط به طی مراحل قانونی اخذ : ا 2-63           

 سالمت و اخذ پروانه کار و اقامت می باشد .
 

 فصل هشتم : اعضاي تیم
 تعداد بازیکنان و کادر اجرائی هر تیم جهت حضور در مسابقات لیگ قبل از شروع فصل به باشـگاهها  : 64ماده 

 اعالم می گردد
باشگاهها الزاماً بایستی در لیست معرفی شده براي صدور کارت مدارك حداقل دو مسئول ( مربـی و   :  1-64   

 سرپرست ) تیم را نیز ارائه نمایند در غیر اینصورت تیم پذیرش نخواهد شد . 

ه رسـمی طبـق فـرم ارائـه شـد     کلیه بازیکنان و کادر فنی و سرپرستی ملزم به داشتن قرارداد :  65ماده   
توسط فدراسیون هندبال می باشند که پس از ثبت در دفتر هیأت هندبال استان مربوطه , در فدراسـیون  

 هندبال نیز ثبت  گردد .

مسئولین باشگاه ها می توانند تعداد نفرات خود را تا سقف تعیین شده با ارائه مدارك در طول  :66ماده 
 مسابقات تکمیل نمایند.

درخواست صدور کارت شرکت در مسابقه و اضافه نمودن بازیکن و مسئول در صورت وجـود  :  67ماده 
پـس از ثبـت درخواسـت باشـگاه در دبیرخانـه فدراسـیون و ارائـه         , الزاما64ًظرفیت خالی موضوع ماده 

 مدارك و مستندات الزم و با صدور کارت , بازیکن یا مسئول تیم حق شرکت در مسابقه دارد .
ه صـادره  براساس بخشنامسرپرست یا نماینده باشگاه جهت صدور کارت شرکت در مسابقات : 68ماده 

در سـاعات اداري بـه فدراسـیون     ،قبل از سررسید موعد پایان مهلت تحویل مـدارك،  از سوي فدراسیون
 هندبال مراجعه نماید.
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که مدارك آنان ناقص است در  هیچگونه تعهدي در ارتباط با صدور کارت و شرکت بازیکنانی:  69ماده 
 مسابقات پذیرفته نخواهد شد.

مسـابقات  آن  صدورکارت شرکت در مسابقات دلیل بر مجاز بودن بـازیکن بـراي شـرکت در    : 70ماده 
در صورت بروز هر گونه مشکل مبنی بر غیر  فقط تا زمانیست که تخلفی به آن بازیکن منتسب نشود لذا

بـازیکن و  ن تخلف محسوب شده و کمیته انضـباطی فدراسـیون در مـورد    قانونی بودن بازیکن در هر زما
 تیم خاطی تصمیم گیري و نتیجه را اعالم خواهد کرد.

داراي مربیانی که براي هدایت تیمها در مسابقات لیگ برتر در نظر گرفته مـی شـوند بایسـتی     :71ماده 
 باشند. رت مربیگري درجه یک به باالکا
:مربیانی که براي هدایت تیمها در مسابقات لیگ یـک در نظـر گرفتـه مـی شـوند بایسـتی کـارت         1-71

 به باال داشته باشند . 2مربیگري درجه 
: مربیانی که براي هدایت تیمها در مسابقات لیگ دو به پایین در نظر گرفته می شوند مـی تواننـد    2-71

 .به باال فعالیت نمایند  3با کارت مربیگري درجه 
خـدمت نظـام وظیفـه    که به نحوي وضعیت  گاه مجاز به انعقاد قرارداد با بازیکنان و مربیانیباش:  72ماده 

و صاحبان دفتر اعزام به  مشمولین جداً خودداري نماید. آنها و از معرفی آنان مشخص نیست ، نمی باشد
 خدمت با مهرغیبت سنواتی نیز مجاز به شرکت در مسابقات نیستند .

بدیهی است مسئولیت هرگونه تخطی از مفاد مندرج در ماده باال بعهده باشـگاه مربوطـه خواهـد     : 1-72
 بود.

: در مسابقات بانوان در لیست معرفی دو نفر بعنوان فیلمبردار بـا ارائـه مـدارك جهـت صـدور کـارت       
 مجوز فیلمبرداري الزامًا باید معرفی شود .

به جزء نفرات معرفی شده کسی حق فیلمبرداري حتی با موبایل از روي سکوها را در مسابقات بانوان  : 1-73   
می باشد . در پایان بازي فـیلم بـازي    میزباننخواهد داشت مسئولیت این امر با مسئولین باشگاه و هیئت هندبال 

 ی باشد فیلم را تحویل فدراسیون نماید .الزاماً بایستی تحویل نماینده فدراسیون گردد و ایشان موظف م

یـک باشـگاه قـرارداد داشـته باشـند       بازیکنان و مربیان در طول یک فصل فقط می توانند با
 و یا از خدمت مذکور ترخیص می شود . اعزاماء بازیکنانی که به خدمت وظیفه عمومی باستثن
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حضــور بازیکنــانی کــه بــه خــدمت وظیفــه عمــومی اعــزام مــی شــوند در لیــگ و یــا مســابقات                     :  74مــاده 
 یت بدنی نیروهاي مسلح می باشد .بباشگاه هاي کشور تابع ضوابط و مقررات تر

: بازیکنانی که قبل از اعزام به خدمت وظیفه عمومی بازیکن آزاد محسوب شده و در قـرارداد   1-74     
با هیچ باشگاهی نباشند طبق مجوز صادره از تربیت بـدنی نیروهـاي مسـلح مجـاز بـه حضـور در تیمهـاي        

 نظامی و یا غیرنظامی می باشند .
مومی بازیکن آزاد نبوده و در قرارداد باشـگاهی  : بازیکنانی که قبل از اعزام به خدمت وظیفه ع 2-74    

تـیم قبلـی   نیروهاي مسلح مجاز به حضور در تیمهاي نظـامی و یـا   باشند طبق مجوزصادره از تربیت بدنی 
 می باشند . خود

( فوق ) در صـورتیکه در تـیم نظـامی حضـور یابنـد مـدت زمـان         74-2بند : بازیکنان موضوع  3-74    
 اضافه می گردد . مربوطهمدت قراردادقبلی آنها با باشگاه  بهآنها اي نظامی و حضور در تیمه خدمت 

هر باشگاهی به هر دالیلی تصمیم به تغییر هـر یـک از مسـئولین تـیم خـود بگیرنـد مراتـب را        : 75ماده 
،کارت شـرکت در مسـابقات    68و با رعایت ماده  تا ضمن بررسی بایستی کتباً به فدراسیون اعالم نمایند

 .گردد صادر
در صورتی که امتیاز یک باشگاه واگذار شـود در وضـعیت قـرارداد بازیکنـان تغییـري حاصـل       : 76ماده 

نخواهد شد و باشگاه جدید بایستی کلیه تعهدات باشگاه قبلی را در ارتباط با بازیکنـان و مسـئولین عمـل    
ید موضوع از طریق کمیته نماید و در صورت وجود هرگونه مشکل بین بازیکنان و مسئولین با باشگاه جد

انضباطی فدراسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت و کلیه نفرات و باشگاه ملزم به اجراء حکـم صـادره   
 می باشند.

زیـر نظـر   بـا همـاهنگی هیئـت هنـدبال اسـتان و      هر گونه نقـل و انتقـال امتیـاز باشـگاهها بایـد       :77ماده 
 فدراسیون هندبال صورت پذیرد.

صورتی که باشگاهی در هر زمان اعالم انحالل نماید وضعیت بازیکنان بعد از انحالل بعهـده  در  : 78ماده 
 کمیته انضباطی فدراسیون هندبال می باشد.
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 فصل نهم : انضباطی  
و سایر عوامل ذکر شده در  ،مسووالن هر رفتاري که از سوي بازیکنان ، کادر فنی و سرپرستی : 79ماده 
نامه باعث جلوگیري از بروز حادثه و بی نظمی و یا تسهیل در برگزاري هـر چـه بهتـر و سـالمتر و       آئین

انجام قضاوت مطلوب و عادالنه داوران گردد و یا به امنیـت مسـابقه و پرهیـز از تشـنج در سـالن کمـک       
 نماید موجبات تشویق فرد یا افراد مربوطه را به ترتیب زیر فراهم می نماید:

 : تشویق کتبی و درج در پرونده و اعالم به مراجع ذیربط و رسانه ها 1-79
 : تشویق نقدي بر اساس نظر کمیته مسابقات و انضباطی 2-79
: انتخاب بازیکن و تیم اخالق در پایان فصـل مسـابقات عـالوه بـر تشـویق کتبـی و پـاداش         3-79

 به تیم جام اخالق اهداء می گردد.مناسب به عنوان تیم و بازیکن برتر اخالق معرفی خواهد شد و 
رعایت شئونات اسالمی و اخالقی برابر آئین نامه انضـباطی مصـوب وزارت ورزش و جوانـان و    :  80ماده 

 فدراسیون هندبال ضروري و الزم االجرا خواهد بود.
عـالم  انضـباطی ا کمیتـه  استفاده از بازیکنان غیرقانونی در هـر بـازي نتیجـه بـا نظـر       صورت در:  81ماده 

 خواهد شد و تصمیمات بعدي در مورد وضعیت باشگاه پس از رسیدگی اعالم خواهد شد.
 بازیکن غیر قانونی به بازیکنی اطالق می شود که : : 82ماده 

 : در یک سال در دو باشگاه بازي کرده باشد. 1-82
: بدون رضایتنامه کتبی از باشگاه اول در باشگاه دیگـري بـازي کـرده باشـد. ( بـازیکنی کـه        2-82

 قراردادش به اتمام نرسیده باشد . )
 : وضعیت خدمت نظام وظیفه نامشخص داشته باشد. 3-82
 : با دو باشگاه قرارداد داشته باشد. 4-83
 : مدارك تقلبی ارائه کرده باشد.   5-82
ی از طرف کمیته انضباطی از مسابقات محـروم بـوده اسـت و در مسـابقات شـرکت      : به دالیل 6-82

کرده باشد و یا بدون ارائه مدارك و صدور کارت در مسـابقات شـرکت نمایـد و همچنـین مـواردي      
 دیگر که از نظر انضباطی بازیکن غیر مجاز شناخته شده باشد.

چنانچه بازیکنی نسبت به انعقاد قرارداد با دو باشگاه اقدام نماید موضـوع در کمیتـه انضـباطی      : 83ماده 
 مطرح و تصمیمات مقتضی اعمال و اعالم خواهد شد.  
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 خارج کردن تیم از میدان مسابقات و یا اغتشاش و بی نظمی طبق شرایط زیر عمل خواهد شد:: 84ماده 
: در مرحلــه اول نماینــده فدراســیون ســعی خواهــد نمــود کــه بــازي را بــه روال عــادي خــود  1-84

 برگردانده و تیمها به ادامه بازي بپردازند.
ادامـه  رفع موانع  در خصوصمسئولین تیمی به همکاري با نماینده فدراسیون : در صورتی که  2-84

        ات بعـدي بـه فدراسـیون ارسـال     بازي توجه نکرد بالفاصله بـازي تعطیـل و گـزارش جهـت تصـمیم     
 .می گردد 

مسئول که باعـث بیـرون کشـیدن     ، مسابقهادامه جهت  تیم بازگشت: در صورت همکاري و  3-84
مـی گـردد و   ول تـیم دیسـکالیفه   ؤسرپرسـت مسـ  تیم بوده دیسکالیفه می شود و اگر مشخص نبود 

 ارسال خواهد شد.گزارش موضوع جهت اخذ تصمیمات بعدي به فدراسیون هندبال 
: در صورت تکرار موضوع و ایجـاد وقفـه در بـازي و اقـدام بـه خـارج کـردن تـیم ، نماینـده           4-84

فدراسیون می تواند بـازي را قطـع و اتمـام مسـابقه را از طـرف داوران اعـالم نمایـد و پـس از ارائـه          
 گزارش به کمیته انضباطی و بررسی آن نتیجه اعالم خواهد شد.

 ته انضباطی نیز تصمیمات مقتضیکمی،بعدي  حرومیت خاطی یا خاطیان از مسابقهبر معالوه :  5-84
 خواهد گرفت .  

تبصره : اگر تیمی توسط کمیته انضباطی بازنده اعالم شود نتیجه آن ده بر صفر بنفع تیم مقابـل مـی   
 باشد , اختالف بیشتر از این به قوت خود باقی می باشد .

هر دلیل از مسابقات و در هر مرحله قبل از شـروع مسـابقات یـا در کـوران      هرگاه باشگاهی به :85ماده 
مسابقات (کناره گیري و یا کنار گذاشته شود) تصمیم در مورد حضور آن باشگاه در مسابقات سـال آتـی   
با کمیته انضباطی فدراسیون هندبال می باشد (الزاماً باشگاههاي فوق الذکر جداي از جرائم نقدي حـداقل  

 دسته پائین تر سقوط خواهند کرد). به یک
در صورتی که باشگاهی تیم هندبال خود را منحل نماید باشگاه موظف مـی باشـد کلیـه حقـوق     :  86ماده 

افراد تحت قرارداد خود طبق قرارداد تنظیمی و تا جذب بازیکن و مسـئولین در باشـگاه دیگـر پرداخـت     
   نماید .

حال تفاوتی ندارد که این مسابقات در یک مسابقه حاضر نشود چنانچه تیمی در طول برگزاري : 87ماده 
موضوع در کمیتـه انضـباطی فدراسـیون مـورد بررسـی قـرار        از هفته پایانی باشد، مسابقه از هفته اول ویا
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تشـخیص   از جانب کمیتـه انضـباطی موجـه   ه دالیل ارائه شده از طرف باشگاه خواهد گرفت در صورتی ک
داده نشود از جـدول مسـابقات لیـگ حـذف خواهـد شـد و کلیـه امتیـازات و گلهـاي آن تـیم در جـدول            

 .   مسابقات لحاظ نخواهد گردید.
دالیل ارائه شـده از سـوي باشـگاه را موجـه     کمیته انضباطی ،  87 صورتی که با توجه به ماده در: 88ماده 

،به باشگاه اجـازه ادامـه مسـابقات داده مـی شـود. در       به سود تیم حریفتشخیص داد،ضمن اعالم نتیجه 
دول عدم حضور تیم در بازي دیگر ( بصورت متوالی یـا غیـر متـوالی ) تـیم از جـ     صورت تکرار موضوع و

 .مسابقات حذف و کلیه امتیازات و گلهاي آن تیم در جدول لحاظ نخواهد گردید
رده مـالی فدراسـیون هنـدبال و باشـگاه     : باشگاه مذکور موظـف بـه پرداخـت کلیـه خسـارتهاي وا      1-88

 میزبان می باشد .
شـود  گذاشته : باشگاه مورد اشاره در صورتی که از طرف کمیته انضباطی از جدول مسابقات کنار  2-88

 می توانددر مقطعی از مسابقات که کمیته انضباطی تعیین می کند شرکت نماید .فقط براي سال بعد 
بعد از قرعه کشی مسابقات اعالم انصـراف نمایـد و در مسـابقات شـرکت     در صورتی که تیمی :  89ماده 

نکند یا به دالیلی از طرف فدراسیون هندبال کنار گذاشته شود تصمیم مقتضی از طـرف کمیتـه انضـباطی    
 گرفته خواهد شد .

    : فدراسیون هندبال تصمیم خواهد گرفت که نیاز به جایگزین کردن تـیم بـه جـاي تـیم انصـرافی      1-89
 می باشد یا خیر و چه تیمی را جایگزین نماید.

صـورت گیـرد و     و یـا تیمهـا  ب بـه باشـگاه   سـ منتهر گونه اعمال و رفتاري از طرف تماشاچیان  : 90ماده 
با نظر نماینده فدراسیون بازي بدون تماشاچی ادامـه خواهـد یافـت     منجربه تاخیر در جریان بازي گردد

و نیروي انتظـامی در خـروج تماشـاچیان از سـالن الزامـی مـی باشـد و        در این مورد همکاري تیم میزبان 
 تصمیمات بعدي پس از گزارش بعهده کمیته انضباطی می باشد.

ایجاد اغتشاش نماینـد و یـا بـه تیمهـاي میهمـان تـوهین و       باشگاهی  در صورتی که تماشاچیان : 91ماده 
 فدراسـیون نماینـده   داوران و اساس گزارشاهانت نمایند و باعث اخالل در برگزاري مسابقات شوند بر 

 کمیته انضباطی تصمیمات مقتضی اعمال خواهد شد.  
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بـی   –آنها نیز موجـب اغتشـاش   و منتسب به در صورتی که تیم میهمان و یا تماشاچیان همراه :  92ماده 
د کمیتـه  نظمی ، توهین و اهانت به تیم و تماشاچیان میزبان یـا اخـالل در امـر برگـزاري مسـابقات بشـون      

 انضباطی در مورد آنها تصمیمات مقتضی اعمال خواهد کرد.
و یـا جوسـازي یـا     در صورت وجود خسارات به دلیل عدم حضور باشـگاه در جریـان مسـابقات    :93ماده 

اخالل و بهم ریختن نظم سالن از طرف تماشاچیان و یا تیمها و دست اندرکاران آنها وارد شود مسـئولین  
 باشگاه خاطی موظف به پرداخت خسارات بوجود آمده می باشند.

چنانچه بـازیکن یـا مسـئول تیمـی در جریـان مسـابقات دیسـکالیفه گردنـد و توسـط داوران و          : 94ماده 
ه فدراسیون گزارش نوشته شود حداقل از یک بازي محروم و در صورت نیاز به رسیدگی موضـوع  نمایند

 به کمیته انضباطی جهت تصمیمات بعدي ارجاع خواهد شد.  
ي بدنی بوجود آورند فـرد  چنانچه بازیکن و مسئول تیمی در جریان مسابقات فحاشی و درگیر:  95ماده 

 .  اخذ تصمیم الزم از حضور در مسابقات محروم می باشد خاطی تا تشکیل جلسه کمیته انظباطی و
افرادي که توسط کمیته انضباطی محروم گردیده اند تا پایان مدت محرومیت حـق شـرکت در   :  96ماده 

 هیچ کدام از مسابقات رسمی را در سطح کشور بعنوان بازیکنان یا عنوان دیگري را نخواهند داشت.
داور و نــاظر فدراســیون پنهــان بمانــد و از طریــق دیگــري (نوارهــاي  چنانچــه تخلفــی از دیــد:  97مــاده 

گزارش شود ،مراتـب پـس ازبررسـی ،از سـوي کمیتـه انظبـاطی منجربـه        ویدئویی و سی دي و...) ثبت و 
 .صدور راي خواهد شد 

: اصل بر صحت گزارش نمایندگان ، ناظران و داوران می باشد مگر آنکه خالف آن با دالیـل  1-97
 شود.ثابت 

 از طـرف داوران و نماینـدگان فدراسـیون منجـر بـه       : در صورتی کـه تصـمیم یـا گزارشـی      97 -2
گردد( گزارش در برگ امتیـازات مسـابقه)    همراهان و  بعدي براي بازیکنان  مسابقه محرومیت از 

مشخص شود که  نظرات ناظرین و نماینده فدراسیون طهو یا نق و پس از بررسی از طریق فیلم بازي
تصمیمات اتخاذ شده با واقعیت و قوانین و مقررات مغایرت داشته و تصمیم صـحیحی نبـوده اسـت    

 پس از رسیدگی موضوع تصمیم صحیح اعمال خواهد شد.  
مکـن اسـت بـه علـت مسـائل امنیتـی مسـابقه اي بـدون حضـور          بنابر نظر فدراسیون هنـدبال م :  98ماده 

 انجام گردد.تماشاگر یا در سالن بی طرف 



 

 

 فدراسیون هندبال  یآیین نامه مسابقات باشگاه

19 
 

را و مسوولین تـیم  بازیکنان  ،فدراسیون هندبال حق بررسی هرگونه توافق مالی بین باشگاهها :  99ماده 
دارد و می تواند در هر موردي که احتمال نقض مقررات توسط باشـگاهها ، بازیکنـان ، مسـئوالن و کـادر     

لیه اسناد و مدارك را مورد بررسـی  فنی و سرپرستی وجود داشته باشد ایشان را براي بررسی احضار و ک
 قرار دهند.

فدراسیون هندبال می تواند مجازاتهایی از قبیل توبیخ کتبی ، جریمه مالی ، محرومیت و کسر  :  100ماده 
 امتیاز و  یا هر ترکیبی از آنها را بر اساس آئین نامه انضباطی اعمال کند.

 
 فصل دهم : امور پزشکی و دوپینگ  

بطور قطع و در طول مسابقات، انجام تسـت دوپینـگ بصـورت اتفـاقی از بازیکنـان بـه عمـل        :  101ماده 
 خواهد آمد.

همه ورزشکاران و مسئولین باشگاهها اعم از کادر فنی و سرپرستی ، سرپرسـتان و پزشـکان   :  102ماده 
 و غیره موظف به اگاهی و پیروي از قوانین بین المللی و کشوري کنترل دوپینگ هستند.

سرپرستان ، کادر فنی و سرپرستی و پزشکان باشگاهها موظف به اخذ آخـرین تغییـرات در   :  103اده م
 فهرست داروهاي ممنوعه و انتقال اطالعات الزم به ورزشکاران هستند.

چنانچه بازیکنی به علت دوپینگ از مسابقات محروم شود می بایست کلیه ضررهایی کـه بـه   :  104ماده 
 د نموده است را جبران کند .باشگاه مربوطه وار

چنانچه بازیکنی حاضر به آزمایش دوپینگ نشود با وي مانند یک بازیکن دوپینگی برخـورد  :  105ماده 
 خواهد شد و تمام جرائم در مورد وي و باشگاه مربوط اعمال خواهد شد .

ز کالسـهاي  پزشک و فیزیو تراپ باشگاه موظف است که در طـول هـر سـال در یـک دوره ا    :  106ماده 
بازآموزي در امور معالجات پزشکی ورزشی که زیر نظر فدراسیون پزشـکی برگـزار مـی شـود شـرکت      

 نمایند .
 هر باشگاه موظف به تهیه و نگهداري آمار و اطالعات پزشکی مربوط به افراد تیم است .:  107ماده 
تـیم اسـت و بایـد قبـل از     هر باشگاه موظف به استخدام یک پزشک و یک فیزیوتراپ براي :  108ماده 

 ا به کمیته مسابقات اعالم نماید .شروع مسابقات به همراه لیست بازیکنان مشخصات کامل آنه
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 فصل یازدهم : مالی  
در صورتی که باشگاه و تیم هندبال نسبت به تعهدات مالی خود بـه فدراسـیون یـا بازیکنـان     :   109ماده 

 :عمل ننماید فدراسیون تصمیمات زیر را در مورد باشگاه و یا تیم هندبال به اجراء خواهد گذاشت 
 جریمه مالی   -1
   امتیاز کسر -2

     تر پایین دسته به سقوط -3

 و ورزش وزارت فدراسیون هندبال و انضباطی قوانین و مقررات براساس دیگري تصمیم هرگونه -4
 ا می باشد .اجر قابل جوانان

کلیه قراردادهاي باشگاه با بازیکنان , مربیان و دیگر عوامل تیم پس از امضاء بـین طـرفین و   :  110ماده 
ثبت در دفاتر باشگاه , باید در دفاتر هیأت هنـدبال اسـتان مربوطـه و فدراسـیون هنـدبال ثبـت گـردد و        

 وجهی خارج از قرارداد مذکور مجاز نمی باشد.    پرداخت هر گونه

راساس قوانین مصوب موظف به نگهداري و ثبت عملکـرد خـود در دفـاتر مـالی     هر باشگاه ب:  111ماده 
باشگاه می باشد و باید کلیه پرداخت ها , اعم از پرداخت بـه کـادر مـدیریت , مربیـان ,حقـوق و پـاداش       
بازیکنان یا دریافت حق انتقال , مبلغ قراردادهاي بازیکنان در آن ثبت و در پایان هر سال مالی و بعـد از  

 رسی و تصویب مجمع عمومی باشگاه یک نسخه از عملکرد مالی را تحویل فدراسیون هندبال نمایند .بر
باشگاه موظف اسـت تعهـد مـالی خـود را طبـق قـرارداد نسـبت بـه بازیکنـان و کـادر فنـی و            :  112ماده 

 سرپرستی را در ابتداي هر سال به نسبت کل قرارداد تقسیم و در وجه ایشان پرداخت نماید.
هر مبلغی که با توافق طرفین ( باشگاه/بازیکن/مسـئولین) در مـتن منـدرج در قـرارداد قیـد      :  113اده م

شده باشد داراي اعتبار قانونی بوده و سایر توافقهاي جانبی و شفاهی از نظر فدراسـیون فاقـد اعتبـار مـی     
هها بایسـتی بـه   درصد از کل مبلـغ قـرارداد بعنـوان جریمـه از سـوي باشـگا       15باشد .در صورت تخلف 

 حساب فدراسیون واریز شود.
مبلــغ اصــل قــرارداد بازیکنــان را بــه حســاب  %  5 در هنگــام ثبــت نــام : باشـگاه موظــف اســت   1-113

مدارك سایرهمراه به  اصل آنرا نیز به حساب هیات مربوطه واریز و قبض آنرا  % 3فدراسیون هندبال و 
 ارائه نماید.
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بـه حسـاب هیـأت     %3% به حساب فدراسیون هندبال و 5 نیز : مبالغ فوق براي بازیکنان خارجی 2-113
 مربوطه می باشد.

 کلیه دستمزدهاي بازیکنان اعم از نقدي و غیر نقدي باید در قراردادها ذکر گردد.:  114ماده 
بوده  هندبال فدراسیونکلیه تبلیغات محیطی در سالن بازیها متعلق به شرکت طرف قرارداد :  115ماده 

و هیئت هاي هندبال استانها و شهرستانها و باشگاهها هیچ نقشی در استفاده از محـیط و وجـوه درآمـدي    
 آن نخواهند داشت .

تبلیغات روي البسه تیمها در اختیار باشگاهها بوده و شرکت طرف قـرارداد فدراسـیون هـیچ    :  116ماده 
 دي نخواهد داشت .حقی نسبت به این تبلیغات و وجوه درآم

 
 فصل دوازدهم : تعهدات بازیکنان و کادر فنی و سرپرستی نسبت به باشگاه

بازیکنان و کادر فنی و سرپرستی موظف می باشند قبل از زمان تنظـیم قـرارداد بـا باشـگاه ،     :  117ماده 
انضـباطی فدراسـیون   آئین نامه داخلی باشگاه ، آئین نامه نقل و انتقاالت کمیته اجرایی مسابقات و کمیتـه  

هندبال مطالعه و با توجه به آشنائی از شرایط اقلیمی مکان و ابعاد فرهنگـی ورزشـی باشـگاه مـورد نظـر      
 قرارداد را امضاء نمایند.

بـا   اتمام قـرارداد خـود بـا باشـگاه فعلـی     بازیکنان و کادر فنی و سرپرستی حق ندارند قبل از :  118ماده 
کـه بـه    ،بین دو باشـگاه موافقت نامه داخلی و یا قرارداد امضاء نمایند مگر با توافق رسمی  يباشگاه دیگر

تایید هیات هندبال استان مربوطه رسیده باشد که در غیر اینصورت باشگاه جدید بایـد قـرارداد خـود را    
 یک طرفه فسخ نماید.

د در طول مدت زمان قرارداد بـدون  بازیکنان و کادر فنی و سرپرستی حق ندارند و نمی توانن: 119ماده 
اجازه کتبی باشگاه مربوطه در تمرینات و یا بازیهاي رسمی یا غیـر رسـمی باشـگاههاي دیگـر مسـابقات      

دانشگاهی و ... شرکت نمایند در غیر این صورت باشگاه می تواند با تایید فدراسیون هنـدبال   –کارگري 
ر نقدي براي بازیکنان و یا کـادر فنـی و سرپرسـتی در    و هیات هندبال استان مربوطه جرایمی نقدي و غی

 نظر بگیرد.
بازیکنان و کادر فنی و سرپرستی موظف می باشـند در کلیـه جلسـات تمـرین و مسـابقات و      :  120ماده 

مسافرتهاي ورزشی که بطور روش جاري و منطبق با برنامه هاي فدراسیون هنـدبال و یـا تقـویم ورزشـی     
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تدوین و تهیه گردیده است حاضـر شـده و دسـتورات مسـئولین و کـادر فنـی و       داخلی باشگاه مورد نظر 
، باشـگاه  در صورت خودداري سرپرستی را که در چهارچوب توافق نامه طرفین می باشند اجراء نمایند و

می تواند طبق ضوابط و مقررات فدراسیون هندبال که به بازیکن در زمان بستن قرارداد اعالم شده باشـد  
 نضباطی براي بازیکن و یا مربی اعمال نماید.تنبیهات ا

در صورتی که بازیکن و یا مربی به هر دلیل ممنوعیت قرارداد داشته باشند و قرارداد جدیـد  :  121ماده 
با باشگاهی امضاء نمایند موظف می باشند برابر درخواست باشگاه مربوطه کلیه وجوه دریافتی را عـودت  

باشگاه به فدراسیون هنـدبال مشـمول آراي مقـررات انضـباطی ویـژه       دهند و در صورت اطالع و گزارش
 خواهند گردید.

در صورتی که بازیکنان یا کادر فنی و سرپرستی بر اساس مفـاد منـدرج در قـرارداد و آئـین      : 122ماده 
نامه داخلی باشگاه و آئین نامه هاي مصوب فدراسیون هندبال عمل ننماید باشگاه می تواند بـراي احقـاق   

 حقوق خود از طریق مراجع قضائی اقدام نموده و از طرف فدراسیون هندبال بر اساس مدارك و 
مستندات تقاضاي رسیدگی نماید در این صورت پس از  بررسی کمیته انضباطی تصمیمات مقتضی اعمال 

 خواهد نمود.  
ه و عدم حل موضـوع  در صورت عقد قرارداد همزمان از سوي بازیکن و یا مربی با چند باشگا :123ماده 

در کمیتـه انضـباطی راي نهـایی از سـوي      مربوطه پس از طرح موضوع بـا بررسـی   در هیت هندبال استان
 فدراسیون اعالم و باشگاه و بازیکن ملزم به اجراي راي می باشد.

 کلیه مالیات قراردادها طبق مقررات جاري کشور بعهده باشگاه می باشد.:  124ماده 
بازیکن قبل از پایان قـرارداد بـراي تغییـر باشـگاه و عضـویت در باشـگاه دیگـر بایسـتی از           : 125ماده 

 باشگاه قبلی تسویه حساب مالی دریافت نماید.
در صورت فوت ، نقص عضو و یا بیماري غیر قابل عالج هر یک از بازیکنان یا همراهـان کـه   :  126ماده 

وجـود دارد و بـه تاییـد فدراسـیون پزشـکی یـا هیـات         نام آنها در لیست اسامی که در فدراسیون هندبال
 پزشکی استان رسیده باشد، باشگاه می تواند نسبت به عقد قرارداد با بازیکن جایگزین اقدام نماید .

شرکت بازیکنانی که بطـور موقـت بـه تـیم هـاي خـارج از کشـور انتقـال داده مـی شـوند در           :  127ماده 
سنی و یـا رده  ررات بین المللی و فدراسیون هندبال در همان رده برگشت به کشور با توجه به رعایت مق

مسابقات بالمانع می باشد مشروط به آنکه باشگاه با توجه به رعایـت سـقف تعـداد بازیکنـان،      هاي باالتر
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مجاز به اضافه کردن بازیکن به لیست خود باشند و بازیکن قبـل از اعـزام بـا باشـگاهی قـرارداد نداشـته       
 باشد.
بازیکنان نوجوانان و جوانان و امید که در مسابقات لیگ بازي می کننـد مـی تواننـد در کلیـه     :  128ماده 

 باشگاههاي خود در مسابقات رسمی شرکت نمایند.مجازرده هاي سنی 
فرم قرارداد بازیکنان و مربیان و همراهان جزء مـواد ایـن    6و  5تعهدات ذکر شده در ماده :  129ماده 

 الزم االجراء می باشد . آئین نامه بوده و
 
 

 فصل سیزدهم : تعهدات باشگاه نسبت به بازیکنان و کادر فنی و سرپرستی
باشگاه موظف است نسبت به تعیین و پرداخت مبلـغ سـالیانه و ماهیانـه بابـت حـق الزحمـه،       :  130ماده 

ردي) بازیکنان و کـادر  هزینه ایاب و ذهاب ، تغذیه، سه وعده غذا، اسکان و پاداش (ماهیانه، سالیانه و مو
 فنی و سرپرستی بومی و غیر بومی و جبران صرف وقت ایشان حسب توافق اقدام نماید.

و دستور العملهاي فدراسـیون پزشـکی کلیـه     آئین نامه مصوب وزارت ورزش و جوانانطبق :  131ماده 
ی و سرپرستی طـرف  باشگاههاي فعال در رشته ورزشی هندبال موظف می باشند کلیه بازیکنان و کادر فن

قرارداد خود را از طریق فدراسیون پزشکی در زمینه هر گونه حادثه بویژه در رابطه با صـدمات ورزشـی   
و حوادث ناشی از مسافرتهاي داخلی و خارجی منجر به فوت، نقص عضـو، سـوختگی و هرگونـه بیمـاري     

نامه مربوطه را به همـراه قـرارداد    ناشی از مسابقات و یا تمرینات و غیره بیمه نموده و یک نسخه از بیمه
 تنظیمی به هیات هندبال استان مربوطه و فدراسیون هندبال ارائه نمایند.

باشگاه موظف است نسبت به آگاه نمودن بازیکن و مربی به مفاد مندرج در آئین نامه داخلی :  132ماده 
و انتقـاالت مصـوب فدراسـیون    باشگاه ،آئین نامه هاي کمیتـه هـاي اجرائـی مسـابقات و انضـباطی و نقـل       

 هندبال اقدام و مراتب را پس از ابالغ به تایید کتبی بازیکن و مسئولین برساند.
مـورد نیـاز    یمنـی و البسـه اسـتاندارد   باشگاه موظف است وسایل ورزشی کمـک آموزشـی و ا   : 133ماده 

فـراهم آورده  باشگاه مه را طبق توافق حاصله در آئین نا ان و مسوولینجهت تمرینات و مسابقات بازیکن
 و در اختیار بازیکن و مسئولین قرار دهد.
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با توافق طرفین (باشگاه/بازیکن/مسـئولین) و در ایـام خـارج از زمـان مسـابقات ، بـازیکن و        : 134ماده 
 مربی حق استفاده از بیست روز مرخصی با حقوق و مزایاي مندرج در قرارداد خود را دارند

ف است در صورت مصدومیت بازیکن و مربی در حین تمـرین و یـا مسـابقات و    باشگاه موظ  : 135ماده 
مسافرتهاي مربوط به مسابقات تیم ملی نسبت به درمان و پرداخـت کلیـه هزینـه هـاي درمـانی بـازیکن       

 اقدام نماید.
: در صورتی که مصدومیت بازیکن یا مربی خارج از محیط ورزشی ( تمرین , مسابقه ) و  1-135 

در اثر بی احتیاطی و یا خارج از متن توافق در قرارداد ( تعهدات بیمه شدن افراد توسط باشگاه  ) بوجـود  
 آید باشگاه هیچگونه مسئولیتی نسبت به مورد پیش آمده نخواهد داشت . 

 
از حضـور در یـک مسـابقه و یـا یـک دوره       یک بازیکن و یا یکی از اعضاي کادر فنـی ه هرگا:  136ماده 

مسابقات محروم گردد باشگاه می تواند مزایاي مدت محرومیت را پراخت ننماید و در ضمن می تواند با 
 استفاده از آئین نامه انضباطی فدراسیون و آئین نامه تنبیهـات انضـباطی داخلـی باشـگاه بـازیکن و مربـی      

 مورد نظر را جریمه و یا تنبیه انضباطی نماید.
باشگاه موظف است براي عقـد قـرارداد بـا بازیکنـانی کـه قراردادشـان بـاقی مانـده اسـت  ،          :  137ماده 

رضایت نامه باشگاه قبلی را که بازیکن عضو آن بوده را طلـب نماینـد (طبـق فـرم مربوطـه) در غیـر ایـن        
 ستفاده از بازیکنان را در طول مسابقات نخواهند داشت.گردیده و اجازه امحسوب صورت تخلف 

در صورتیکه باشگاهها داراي آئین نامه داخلی باشـند مفـاد آن نبایـد مغـایر بـا آئـین نامـه و        :  138ماده 
 و حتماً باید به تأیید فدراسیون هندبال برسد. مقررات فدراسیون هندبال باشد

 فرم قرارداد بازیکنان و مربیان و همراهان جزء مـواد ایـن   5و  4تعهدات ذکر شده در ماده :  139ماده 
 آیین نامه بوده و الزم االجراء می باشد .

 فصل چهاردهم : مقررات مربوط به رده بندي و امتیاز تیمها
 تقسیم امتیازات در مسابقات هندبال بشرح زیر می باشد.:  140ماده 

 امتیاز     2الف : تیم برنده     
 امتیاز        1ب : مساوي         
 ج : بازنده     صفر امتیاز   
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دو یـا چنـد تـیم در مجمـوع داراي امتیـاز مسـاوي        لیگ یا متمرکز چنانچه در پایان مسابقات:  141ماده 
 .باشند،رده بندي و کسب مقام طبق روش اجرایی ذیل صورت خواهد پذیرفت

ابتدا محاسبه امتیازات رد و بدل شده بین همان تیمهاي هم امتیاز و رده بندي بـر اسـاس    :  1-141
 امتیازات کسب شده بین آنها .

 تیم برتر را مشخص خواهد کرد. بین تیمهاي هم امتیاز هاي رد و بدل شده  تفاضل گل:  141 -2
 . د کردتیم برتر را مشخص خواه گل زده بیشتربین تیمهاي هم امتیاز : 3-141
براي تیم هایی که نتیجه آنان مشخص نشود  باال مفاد در نتیجه حصول عدم صورت در:  142ماده   

 : گیرد می صورت ذیل روش به
   رده بندي را مشخص می کند.: تفاضل گل در کل مسابقات  1-142
 رده بندي را مشخص  خواهد کرد . : گل زده بیشتردر کل مسابقات 2-142 

برابـر   بـا هـم    هم امتیاز , از نظر تفاضل گل و گـل زده بیشـتر نیـز    يتعدادي از تیم هاتبصره : اگر 
به قوت خـود بـاقی مـی باشـد و     آن  نتیجه مشخص شده مقامش ی کهدر بین این تیمها  تیم شدند و

محاسـبه   و بنـدهاي مربوطـه   142و  141مـاده   مجـدداً برابـر  بقیـه تیمهـا   مشخص شدن مقام براي 
 خواهد شد .

به تیمهایی که مقام اول ، دوم و سوم مسابقات را بدسـت مـی آورنـد هـدایایی بصـورت زیـر       :  143ه ماد
 اهداء خواهد شد:

 الف : کاپ قهرمانی    
 ب : مدال 
 ج : حکم قهرمانی   
کمیته مسابقات پس از تصویب فدراسـیون  در صورت پیشنهاد د : جوایزي نقدي و غیرنقدي دیگري که  

 در نظر خواهد گرفت.
به بازیکنان برتر و بهترین گل زن لیگ و بهترین هیات هندبال آن دوره از مسابقات جـوایز  :  144ماده 

 و هدایاي از طرف فدراسیون هندبال اهداء خواهد شد.
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 فصل پانزدهم: مدارك مورد نیاز جهت صدور کارت شرکت در مسابقات

کلیه تیمها موظفند مبلغ تعیین شـده توسـط فدراسـیون را بابـت ورودیـه مسـابقات فـوق بـه         :  145ماده 
 مدارك تحویل نمایند.سایراصل فیش را همراه باهندبال واریز نمایند وحساب فدراسیون 

 کمیته مسابقات  پس از بررسی مدارك نسبت به صدور کارت اقدام خواهد نمود.:  146ماده 
کمیته مسابقات از  پذیرش مدارك و ثبت نام تیمهایی که بدون مسئول ( مربـی و سرپرسـت   :  147ماده 

 ) می باشند معذور بوده و مسئولیت در مورد عواقب بعدي بعهده مسئولین باشگاه می باشد.  
 ارائه اصل گواهی عکسدار مبنی بر عدم مشمولیت بازیکنان:  148ماده 

 الف : گواهی در حال خدمت
 در حال تحصیل مورد تأیید حوزه نظام وظیفه عمومی رسیده باشد  .                  ب : گواهی

 ج : دفترچه اعزام بخدمت بدون مهر غیبت 
 ح : کارت معافیت   
 خ : کارت معافیت موقت تا زمان اعتبار 

 د : کارت پایان خدمت . کلیه گواهی ها بایستی داراي عکس و مهر و امضاء ارگان مربوطه باشد.
( ارائه اصل گواهی سـالمت بـا    ارائه اصل و فتوکپی کارت بیمه ورزشی کلیه شرکت کنندگان:  149 ماده

 تأییدیه هیئت پزشکی ورزشی براي بانوان الزامیست ) .
ارائه قرارداد بازیکنان و همراهان که به تایید باشگاه، بازیکن و در هیات اسـتان مربوطـه بـه    :  150ماده 

 ثبت رسیده باشد.
اره کـل  ارائه لیست شرکت کنندگان در مسابقات بدون خدشه و خط خـوردگی صـادره از اد  :  151ماده 

 هیات هندبال استان مربوطه ورزش و جوانان ویا
ارائه آلبوم تیمی با ذکر مشخصات براي کلیه شرکت کنندگان که بـه تاییـد باشـگاه و هیـات     :  152ماده 

 ج در آلبوم بایستی به مهر هیات هندبال باشد).هندبال استان رسیده باشد (کلیه عکسهاي مندر
ارائه یک برگ فتوکپی شناسنامه عکسدار شرکت کنندگان یا کـارت ملـی و کپـی آن (بـراي     :  153ماده 

 بازیکنان نوجوانان و جوانان ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی الزامی است . )
 ور کارتپشت نویس شده جهت صد 3*4ارائه یک قطعه عکس :   154ماده 
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ارائه اصل تسویه حساب مالی (طبق فرم مربوطه) براي بازیکنانی که در سالهاي گـــذشته در :  155ماده 
 باشگاههاي دیــگر بازي می کرده اند و قرارداد آنها تمام نشده است .

ارائه رسید پستی که مدارك براي دریافت دفترچه اعزام به خدمت ارسال شـده اسـت مـورد     :156ماده 
 قبول نخواهد بود.

 جهت صدور کارت بازیکنان خارجی ارائه مدارك زیر الزامی است ::  157ماده 
 : ارائه رضایت نامه از باشگاه و فدراسیون مربوطه 1-157
 : ارائه پروانه کار 2-157
 مورد تایید فدراسیون جهانی و فدراسیون مربوطه و آسیا ITCبرگ : ارائه  3-157
 : ارائه اصل و فتوکپی گذرنامه 4-157
 : ارائه قرارداد منعقد شده با باشگاه مربوطه (قرارداد الزاماً بایستی بصورت التین باشد) 5-157
: ارائه کـارت بیمـه ورزشـی و کپـی آن ( گـواهی صـحت سـالمت ) از طـرف فدراسـیون           6-157

 پزشکی
 

 فصل شانزدهم : سایر موارد و مقررات
پـیش  و یا موارد پـیش بینـی نشـده    مسابقات مشکل یا مسئله خاص  در صورتی که درجریان:  158ماده 
مربـوط بـه مسـابقات موجـود در     هـاي دیگـر و صورتجلسـات    که در این آئـین نامـه و آئـین نامـه     بیاید 

فدراسیون هندبال منظور نشده باشد در کمیته مسابقات موضـوع بررسـی و پـس از تصـویب فدراسـیون      
 نتیجه بصورت قطعی اعالم خواهد شد.

کلیه مسائل مربوطه به آئین نامه نقل و انتقـاالت و آئـین نامـه کمیتـه انضـباطی در ارتبـاط بـا        :  159ماده 
 وارد ذکر شده قابل اجراء می باشد.مسائل مربوطه به م

صورتجلسات تنظیمی که در جلسات قرعه کشی و هماهنگی با مسـئوالن باشـگاهها و هیـات    :  160ماده 
هاي هندبال در ارتباط با مسابقات نوشته می شود ضمیمه این آئین نامه محسوب می شود و قابـل اجـراء   

 خواهد بود.
مـورد  در فدراسیون هنـدبال  ز به افزایش ماده اي داشته باشده نیادر صورتی که این آئین نام:  161ماده 

 بررسی و به مواد این آئین نامه الحاق خواهد شد.
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در مفاد این آئین نامه جداي از آئین نامه هاي خاص هر مسابقه براي کلیه مسابقات هنـدبال   : 162ماده 

, لیگ دو , لیگ سه و زیـر گـرو ه )    (نوجوانان، جوانان، لیگ یکسراسر کشور و تحت نظارت فدراسیون
بانوان و آقایان و سایر مسابقاتی که زیر نظر فدراسـیون هنـدبال برگـزار مـی شـود قابـل اجـراء و بهـره         

 برداري خواهد بود و در سراسر کشور توسط هیاتهاي هندبال نیز الزم االجرا می باشد.
پایه نوجوانـان و جوانـان داشـته باشـند و     لیگ برتر موظف هستند تیم هاي  يکلیه باشگاهها:  163ماده 

 این تیمها باید در مسابقات استان  و کشور  شرکت کند.
وب سـایت رسـمی فدراسـیون     ردآن  تبصـره هـاي  و  بنـد  68 ماده و 164این آئین نامه در :  164ماده 

بانوان و آقایـان ) و  هندبال قرار گرفته و اعالم آن در وب سایت به منزله ابالغ رسمی به کلیه باشگاهها ( 
 هیأت هاي هندبال سراسر کشور شرکت کننده در مسابقات باشگاهی بوده و الزم االجرا می باشد .
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